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 1ر نزهار و رکن وقا
 هو یتادرک راک ملیق

 ووخ یتامتیس راک نیرخآ
 «مهاوخم ره وش نم» یب رح
 کک رد ژالب ود راک سرت و
 ازا> هیامرص اب هرکاذع

 تسا شیامتیارب رضاح

 رد « قشع تنها > یبرع ملق -۲
 یئامک یلع رظت تحت ملیقسراب ویدوتس

 وأمم نیپم - میپید سهم هلیسوب و
 هزات هک رکید یاء
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 نیرتابیز هرامشنیا دلج یور یارب

 6 هدنیامن ح
 كيدرت هی

 دنها وخناشتن

 از5 هرادا و هدش باختنا

 ٩۲ هرانش همات

 می اع اس سم 7 ۳ و 4 ۳ نا
 ر
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 رتات نآ رد یرویژر

 ول یاه روسی ژر تس

 هتحص یورب یاهمان رب كره

 هتنچ رد هک دن هب هلاو رت ۰

 یاهزورد راد رظ

 ایطعار هامرژ] ۲+

 دیتس اردوخ ن

 یحدرع هس 2 سیب رهش ن

 رج رسفا هاگشاب رد ار و

 1, ۰ یادم نیلجمه

 سس رعساز مجس هلی همان

 رشت هشیب رته نو زح» یلع

 یلدرتات هدش یاههمان رب ردهک . ن

 لوقشم و هد رک ممجد وخ رو دا ریاهدع

 ۳ هد نوزعم.هشاب یم یمسیب ندر

 قاتسرهش دنچ رد یلاه همانرب هد
۱ ْ 7 

 دمو ب۶
 رد « و گارد یصور اروننلا»

 «اتیلاوناس» ملیف را یاهنحص

 ۲ هحفص

 ۴۵و رامش
 کا
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 رولیت تبا زریلا ی رامی
 رب هک 4 نیو زی ا روآ تل

 | متب رو شیپیدنچ هک رو یاودقب + میروا یرزف ات

1 ۲ ۱ 
 و 0# هثمح زاچ» هک دشرمشا و رت رم ر وف

 ۳ِ-س ۹ 9 اتتاسناتسااسی هیا روا راد ودبد ر
 ژ 9 ۳ ۳

 یا وخ هرز وا و دواورک یرتسب ان ر» ولقتتم 5 ۳

 رب رتبهب هک < لوغا ملی رج رولت .تما رب 7

 زمیج 9 یاابیم ؛ دوگیم بوصم وا ملبن ۶ 3
 ت وا یا ها

 یلجخ یراو ربیلخ یط رو ودتبا ودوب < سد ِ 4
 ۳ ِ < 2 وف

 ۳ و < ی یا برم
 7 هاخء وهق

 یو دوش رد ی وسنا رف یادم ره 9 29 5

 یاهدع یوروش تلود لبق يهنچزا * وا ریخا 4 1 مب ۳

 یار ٩۶ یم زف یاه روعک نادنم تم ز 7 4 :
 ۸ بس ی و ۳

 یوروسش مد رم و نادنم رم اب ییانش 4

 نادنم ره هلصت [ زا هک درک ت ودر وشکن اب

 ۳ هریمات ناو تیم اد یوسنارف و یا رب «یلک سسیرگ » هارد مفیق
 هفووب توابع یوننارف نادنمرتم شرم  هنمرتهنفک زاتس«کذم < یک سب رک

۳ 
 وب راهی » ی و دیناد ؛پیلیف ژارژ , زا هناخشیپ رنه یاقئاب هث تسا يب وا

 ابا نایمزا ,.,رظک هنر+ لسروک لوک < 2244ق ول 90 < چت

 هچوت هزوص هی شیب پبولیق را رز می ر» ي .رچسر# ۳

 اهیودوخ اربز تفرک رارق وکسم مدرم ینادرگ را < رو, و زل واچ و .دع
 لایتتسا وا < سل وت"] نافناف و ملیف ز و یگن و مامت 7

 ره یوسنارف .نیفگ زاتس , دن و رک ینا وا رف ی ودقک و رتم یناپنک هکر ز ولع ود زا وعده

 7 ۲ 1 راگمنک مر رم دیک ابتتسااب دشنف بسهک اسک زا <« وقت » ملی ّ مال

 اب ی#رص تلذک رسو اه[ رکن ضد»ودن دشیم هجا وم وکسم اب 4 لس .تال وصحم 7

 ۱ سرت دم هطسچنم یوسنا رف ملبف دنچ ۴ رد و هو غیمماطت
 ی 7 « ۴

 ارهوخ لاین هب + درادن
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 دنکمتاقالب یو روش مدرماب پیلیف رارژ-وب راد لیئاذ _نب وریناد

 ۹ رس ۴ هحفص تتزو



 مالطام لبق یاهءراش دو هکر و -صاسح . | ون د ون

 شب یمنچ زا <ا راه وا بروس »
۲ ۳ 

 روودزاو مان یاوبدوکی هلو هکت سج .ت
 میدیناسر رز

 ام تل هوشی زوم

 _خ
 رگ بیک تن وا اب مدام د یا

۳ 

 2 گاو ی تن و مد
 زد لو دنا رک

 و 2: ی 2

 هم اه هچ وب

 ۵ رس ار و شب ام «

 اعابتا رز ,یع وصم ین کا وب د و

۳۰ ۲ 
 ٩ 2۶ حب ی ها مبح_ی

 ۳ را 9 رو ینروپم
۰ 7 

 ۶ ۶ وین ههاوخ یاب مباذع هچبر
 هاب نوا تخدکر س هب طرب 7 درک

 تافشم زا سب < وناروم اتبر» ء

 سو مو 2۶ سوم لرد هد ین روم

 لاک ز وصتسز وصب راب نیا هک « +

 , هر وآ

 سکل و و < نو رب و

 < یماتکپ هاب رنو ملیر» یدوزب < ر

 هتسا مشرف بم هد
 ملاب تشک اب زا سب نوربوا ,لرم «

 م لب وضع هاسآ راز

 ی سو .ملیف ماب < شخ هبل> ۰
 موی گن زا هعب ول راک هد نوم

 ۱۱ ۱2 وا لم نا رو امتچس زا ینالوس

 "مسفب ۸ وهم هچ»

 لرص و مد

 هرکد نما و یر

 زن * سا رب, زا وس

 ملیف نیا .نفتسا۶

 یتبنح یخب ال هعقا و هشب یو ز زا هد رک سک ید

 وو.لاس ره + .هعقا و نیا تب

 هتنکسسسا رب زا وس دنا ژ دام تخلف
 ۳۹ص

 ز»و نزاع يح يس دو رت

 یه زر .بعل رس

 ترک سا وخ ناسا هن رگ و دنک

 من ورک ناتسکد

 هاب زنا و وام

 من ربع ,شتناگشیپ رتبه راس . هومن .دهاروخ
 سک + یدزوسک ]رس + دنا رب لیوف + زا

 » ب2

 يت ست  د < نوسلا نوجز هد+

 زا و س و مت یسلوف رد ید وز < سبز رک

 نسب و »که نعاروخ يژاب < ولب رب هلب

 هوره مبآ هک وب دا خ يب زاب ی وا

 رماص گر مک اب مون هتب ددپ حس و ایبز

 نوسان وج ره وع < لوپن, دو , دن ولرم
 ۵ .مهننآر و یکی زنه هاب زا اخا هک

 زار نا هند يا 1۵ رک راک ب وسیک هب

 هگشپم ملوف ربا

 مون مو يه مم زا سپه«

 < زنبور ع اب < فیل ءادو

 هویت مد نیا + با رتانپس هلن فو و

 2 » رس قم رتهن و تیردجح هصاق ر هل

 هک تسا یدبدج هصاف ر و هزاتس

 ربع ,نب ندا ۵ زتم ۳

 خیره تن روس نا

 و تم ,یاص ریدر سا رو 3 ریوخ

 مو رک, تالکتفا متد و ین وکساب و که تعخ زد هب خورغ یوم
 تصااب ربا ست رب یفع ر کف تانصا و نیبب مر تفکر ح . هتبسا

 نو م رعریک دو < تیغ وم 9 .ملیف دو یمپم لو که ع
 ما روا سون و .ینانک ین اد رک راک ِ

 راک اد نره و لکسوس ملیت »یک تسپس و

 ۳ راتسو .ناکب رنح ۷+ یو مطوق یا زد

 « یثب» نادز نوچ

 .میاح عت زقک هک سس ,ي رهام ,رشاق زد وخ« هک کام

 دانگ مک ریه د ۱ رب ریس بوته و زتص ,یتافک زوم یاهملیف

 رک 2 روم

 زاع هو رکاب دیک لس « < سم

2 
 ااینتو مت .يصتتوف بن ررکسرت ری. و

 .زیاتس#»۰ سس دنا رخ هتک رب رخ هک

 مکه زیبم و الگ رتسح نه رس زاد یشوف

 هقالخ رب و رج ون ایسوس ء زا دا وی

 .نتاوع رب 7 وویب رس من و رب اپ روستا

 ماگ ودر

 سس مارو زد ریه هک تن هاو جو

 مگتریضف اج هردو ,يياتب مین نیرخآ +
 سمت تک رخ ابا رز ۲ هک دم
 ها هما ایم



 وکسم رنس نام را

 ۷ وش ریهابج هاجنا رد رتأعت ماقم و شزرآ

 ثف رگو در اّص

 شیب < نو زحمیلعداب هک یقاق وژزوخ و رو ۱
 و یتخوم] هچ ؛ یو 1 نوزسم یاههتنفک زا یاهصالخ ریز بلاطم ؛ یددوآ نافمرا هب یزیچ هچ

 دس رم ناک دنناوخ رظم

 عوض وم
 [ههچب یارب هکاپیزاب شهمخ ر

 زا كب ره همأت ربرخ۲ رد دنهدبم بم
 ادنآ لر هک یتاپکسورع اب ناککیبرته 2.

 نیا و دنیايم هنحصیولج دننکیم یژاب
 نابچاشاش ادیلایخ و یرهاظیاهژانسرب
 دورب ولجنأت [ رکفات دنهدیمناشن لاسدرخ
 یل آ هدیاهبنج یوراردوخ رکف تقوچیه و
 دننکت انب

 یخی رات هبتج هک ین كيسالک یاهسیی رد
 نایب صوصخب تک رح.تسژ ظاحل زا نآ
 تلاصاب یاهمطل هک اجن ۲ ات دوش ظفحدیاب
 یعس و دننکیم فرصت ولخد دیابت درا و ۲
 هتحصیو ربارت آ مامت یک داساب هک دنیامنیم
 تاقبط نبب زا هک نایچاشاست رثکا ات دن روایپ
 نآ تاکن كردب رداق دنتسه مدرم فلتعم
 روطب اد یدک یاهرتات نیئچمه . دنشاب
 . دنهدیمناشن مد رمب هدن زو یمیبط و هداس

 ددیوروش رتاتنادنمرثه هک تفک ناوتیم
 درا ویمک هک امو دننکیم یکدنز هنحمیور

 اد دوخیئامن ره همهنبا زا میدوب رتات راک
 یئولبات هکنیا لثم امقاو و میدرکيم مک

 ومیدیدیما ریوروشهداوناخ كي یک دن ززا
 هک میدیمهف یم داتفایم هدرب هک یعقوم طقف
 همه امودزاددوج و یچاشامت امفارطا رد
 . میتسه رتأت یاشامنلوفشم

 یاهروسیژرزایکیاب هک یتاقالمنیض
 تالاوئسز یکیدم [ شیب یو روشرتأت كدزپ

 رد هشيبرثه «حیحمنای > هب مجاد نم
 كي هک دوب نیا نملاوئس دوب نس یود
 هتشاد بوخ نایب لوا هج ردرد دیاب هشیپ رثه
 لوا یاج بوخ نایب رتآت ددیپ « دشاب
 هشیپ رتهكيیارب ؛ رخ-دادباوج «درادار
 و دنکب تبحص كنشق ًامتح هک تسین مزال
 طقف ندرک تبحص حیحص ینعی كنشق نیا
 تسامزال یبدا و یغیرات یاهسیپ یارب

 ودن زب فرح حیحص دیاب هشیپرته كي هتبلا
 , دیابت ادا حیحص ار تالبج

 هحفص7

 »آٍِِ
 ۱۳۳ 0 ۰-»۰»۰پ۰پ)»۰»۰»پ

 و هشم رنه نایب شف هژاب رد اد یورو ر
 دیونشب « نوزحم»

 تیحص كنکقدهاوخب یاهتیپ رنهرکا

 دوحلل صوصخم < نت و كی دنا وتیم طقف دنک

 یاجب سعش نیا نمهدیق و دشاب هتشاد
 « یرتسک داد لیک و تسا رتهب یکشیپ رثع
 .دشاب كنيتيمنآ رنخس اب :ملعم

 و

 یرتشیب یئامنها را رمتسا نکسم:متفک
 تتکمامهمه:دادباوج .دییامنیدرومنیا رد
 و]یاههتفک و مياهدید ار یکسوالناتساو

 دنچ هلیسوب نمد تسهام زنم و بلق رد هشيمه
 باوج امش یاههتفکب مه مناوتیم هلبج
 یارب اریوروشرتات ردپ رظت مه و میوکب
 : دیوک یم یکسدالناتسا منک نشد د اش

 اد رتات یمقاو رته دیتساوخ یزود رکا
 یزیچ مدربب یعامتجا یکدنزژا ای دیمهغب
 زامدرم هقبطرهزاهک تسمزال دیهدب ناشن
 یرتسک داد لیک وكي .رک راک كي «روبس كی
 ودرک نابایخ كي هرخالابو راکبساک كي
 تقوت ]دینکب كرتشملاوئس .نچ رعاشكياي
 صوصخم < نت و كياب مادک رههک دیددیهاوخ
 ناشدوخ یکدنز رتکاداک و پیت و دوخ
 ینعم هکنیانودب «داددنهاوخ ایشب باوج

 ,دبامن قرف تالمج

 حیحسنای كي اب دا وساپ صاعشا طقف
 دوخ یلومد یدامتالمجااهداوسیب و
 هلی سپ . داد دنهاوخ اد لاوئباوج

 همایکی ترفاسم تدم رد هک دشلاوئس .درک دم

 |وتب وهدومن شو, ره
 |ر هریغود رک هرود

 .یمیبط و هداسنانچ دیاب
 لایخ یچاشامت هک دنزب

 ی ورعامتجا یوت زا
 ادشدوخ یکدنز

 . دیوکیم نوزحم
 .دایب اجن ] ردنم

 :ات صوصحب «ناربا

 دردقچ نان 7 هک مداتعا
 7 همه اریز دن |هدرکیم
 . دن د رکیم تحص

 اخب رک الثم

 شزا یکی مناغ
  یرگیدزیچ ؛تسا

 ...دندوب رتات

 نیا



 امنیس خب رات
 سرولود نوچ یناک راتس رل راو ینا

 ولب تاوم - یوا كم یرم _

 4 ملیق زد ین اکیا وب نان درک راک لی

 3 .  تک ارش ددمتم یام
 < زنیکساهنورباب » ینایمک نیانان اد ۳

 لثم قطان هاگتسد غارتخا زا و

 دوخ راک «تماص نادود یاهنادرک راک 1

 اما دش شومارف اههرطاخ زاو درکام

 «سیلاولاه» دارصارنارد۱۹ ( و لاس

 ینادرک راک و دش امتیس ملاع دراو ءرار ,

 5 ادوا یاهمایت

 ۱۹۲۹۰۵۱۹۲۵ ناهلاس هتفرمهیور
 تشاددوویلاه ینیثن بقعهرود

 ملیف و هدش هتساک تالوصحم هدعزا ۱ 93
 راک رب هکسناک هیلک دشيم هیهن رتد

 ریعهک دندزیم سدح ۰ دنتشاد تسد ار

 قاکد یدوزب وهدیسررغ ابد وویل اهیاب
 , دش دهاوخ هتخت ًاهوبدوتسا

 ناوتیمار

 تر

 رخاوا رد

 ووصت هکر ت داو ناددا رب ینابمک ۱۹۲۷ لاس
 ینییدب مغریلع ۰ دوش تسکشرو تفرر

 دوب یدیدج رصثع شیامزآلوغشم , مدرم

 مه ه«رخالاب و دشیم هدیمان «قطاند .ک
 یناپمک و دوبلاه هکدوب هژاتعارتخا

 و دادتاجن نارحب زا اریدادربملیف یام

 ,دیششازس یقن ور ًامتیسوملیف راکب هراب ود

 قطان هرود زاغآ

۱٩۲۷-۸۸ 

 دو ویلاه زد یربخ ۱۹۲۷ لاس رد

 ناهج رسارس رد بمب لثم هکدش رشتنم
 تموکح دعبثم ریخثا بجومب .دیکرت
 تآ یاجب و هدش یترقنم تماص یابملین
 توا۷ رد .دشیمزاغآ تطان یاهملیفنا دود

 : درکیم یژاب نآ ردر ]

 . ۴۵ ورامش

 ملیفایی وآآیارب مه اههمان زور

 شیامنیقان ملیف كينيل وا یارب
 تانوسو كنه ]زا یتامطت «کدش هداد

 دعیم ارجانآ رد نووپتب رئا «زرتب ورک

 اب «ناوژ نودو تماص ملیف دمب یتدم
 ودعآ هدرب یورب «دومیژاب ناج تکرش
 نآ اب هارمه یاهناکادج كيزوم داو-تن

 قطان هاگتسد نيا عرثعم .دشيم هتخاون
 رن داو ناردارب_یناپک نیسدنپم«لماک ریف

 رکیدملیف كي ,ملیف ود نیاذآ سپ دندوب
 شیاب «میدق یوکسیتارف ناسددو ماثب

 و دوب یئادص یاهرثا یواح هکدش هداد

 یورقطانمسا دشیم هک ی ملیف نیل وا سبح
 ملیف نیا .دیدرک دازابدراو تشاذگنآ

 «نوسلوجلآ » و تشادمان « زاجهدنن اوخ و
 ینامطق نآ رد یلاکی رما فورعم هدنناوخ
 هلکدنچ نآ رب هوالع دوب هتشاد هضرع

 ادصراونیور فداصت سحرب زین فرح
 دیسریم شوکب ملیف رد هکدوب هدش طبخ

 هقاو نا هراپرد رتشی حیضوت یارب)
 هحفص ۷  هزابش هب اثیس خی زات رد تكررب

 ,(دیامرق همجارم ۱
 ربتکا۱< ور < ژاج هدنناوخ و ملیف

 شیامن «ندراک رتنیوو یامتیسردو ۷
 ردیدبدج هرود نآش یامت اب و دش هداذ

 . دش هدوشکاتدو اکیرما یامنیس خیدات

 عورش رنداو ینایکرد «یوف نابارو
 < كدوب وین یاهییانشو رو ماثب درک یملیق هیپت هب
 عوضوممبق یا رب یلو هدوب قطان الماکهک

 دندوب هدرک هفاضا نآب سیوت ریز یرادقم

 دشاب ازادمه ساثم هچپل و بوخ یادصا

 دشهدادشیابن ۱۲۸ هیوژ ۷ رد ملیف نیا

 نادرگ راک 6 تور لد یدد > تبون دمی

 هیهت اد «دورتو ملیق «کدیسر فو رمع
 دوب قطان هکیلاح نبعود ملیق نیا . درک

 یاهسلیف . تشادن یسیوت ریز ه وگچیه
 عارتخاهژان قطان هکن امز نیارود لاکیزوم
 ال تعاد ناهاوخ هبهزا شی « دوب هدش

 دوطع اد «ارحصكتنه7 » ملیف ون را و ین ابنک

 < تاشیان شیان ومهدمب ودرک هیپت لاک زوم
 لاکبزوم لواهجرد هداتس۷۷ تک رش اباد

 . درب نی دود یولج

 نرق سکو قورت دا و ناددارب ینایک
 نامژ نیاددهک دتدوب یمویدوتساود متسیب

  نارگید ریز هتدرکیمهیهت قطان ملیت
 نیا یابارم هکبتقو یلو دندیسررتیم قطان
 یناک« دش مولمم هبه رب دبیدج هقیرط
 یابهاگتسدهدن زاس هک « كي رتکل انرتسوو

 لیقزا دوویلاه کبد یتاپکاب دوب قطان
 دنیات وب - تن وماداب - ربام نی ودلک و رتم
 اهن: و درک د قنمیئاهدادرارق یتیترآ

 هدافتسا دادادص یاپملیف زا هکداد هزاجا

 دوویلاهناتادرک راک وناکدننک هیهت دنیامن
 -ملیقیلکب ای۲ هکدندوب ددرم نام نیارد

 ژایاهدع و هناب دننکامر اد تماص یاه

 هجهل و فیض یادص یاداد هکن اگشیپ رتع
 , یدیمااق فع رد « دندوب ساتمات یاه

 فرطزاریظن یب عادبانبا هک ندوب رظتنم
 تماصنارود ءرابودو دوشن لابقتسا مدرم

 هیلک هکشیا یاربمه اهاویدونسا . ددرک ژاب
 زهحم ۰ دن زاد رب قطان اد دوخ یاپملیق
 ناراب وباتق 7 ریزاهتعاس مدرم یو دندوبن
 !دطات یاهملیف تلوا هکدن دیشکیم فصا
 یاهكولابد و كيزوم تاعطق زا و هدید

 . دن رب .تفل اهنآ

 قطان هاگتسد عارتخا + یلک روطب

 ودرکن وکر کد ءرابکس اد دوویلاع متو
 دوویلاه رد دفاوتب یصخش هکنیا یارب

 + دهدن تسدژا از شلقش و دنایب رادیاپ

 + دشاي نوت هکتیا رب هوالع تسیابیم



 یل امنیس س را دم

 ۳ رگ ونامنیستاقیقحت زک رم
 یدوآ عمج ایلاتیا یئامنیس سدادم هب عجار یلک بلاطم و ناهجین امنیس سرادم هرابرد یرصتخم تاعالطا هلاقم نیا رد

 ِتسا هدش
 ماقم امنیسهک ابت

 دراد یدتجر لس تیبرت یارب هشیه
 یناوارق ششوک امتیس هب دنمقالع و

 دنمرته رفن دنچژارک ااریز دوشیم لودبم
 دن رادن دایزتمی رت هب یجایتحا هک ءرطفلاب
 تس رب تاهدقمندرک مهارف موزل ؛میرذکب
 ال ساک امنیس فلتخم نونف یارب ناناوج
 سیسات مهملصا نیایود .دوشیم ساحا

 اهتل ودهجوت دروم هشيمه یئامنیس سرادم
 هک اکیرما لثم اهروشک زا یخربرد وهدوب
 رد رتنک تلود و تسایلم ناشربچ همه
 یلمیئامنیسسرادم ؛دنکیم تلاخد اه راک
 دنمقالعنایدتبم زا یاهدع و هدمآ دوجوب
 و رضاح هدنیآ[یارب اراشیس رثهو تمنصهب
 یا هنیم هسردم الثم . دن زاسیم هدام[

 میلعت و تیب رت صوصخم هک «انداسابو
 نادنمرنه نیرتدنمرنه زا یاهدع نونکات ؛ تسا ینادرک راک و یکشیپ رنع نابلطواد
 و هداد شرورب دوخ نمادرد ادیئاکیرم
 و دوویلاه یاهویدوتسا هناور اراپن ۲
 «یودورب» فورعم هلحم یاههناخاشامت

 دورونیبلطواد زایکی « فورعمنادرگ راک « یتزالب وردناسلا»
 دنکیمشزامزآ اد «یفا رگ و تامنیس تاقیقحت زک رم >هب
 ۸ هحفص

 یناوارف كمك هارتبا زا و هدرک كروی ویت

 هدومن یگشیپ رنه و امنیس رنه تفرشیپ هب
 - تسنآ

 ومیلعت رما اکیرمازا شیب اب ورا رد
 دروم امنیس هقاتخمنوئف یارب نان اوج تیب رت
 هک یلاپورا یاهروشک نیب رد و تسا هجوت

 و دشرو یقرتلاحرد اهنآ یامنیس تمنص
 ماقم ظاحل نیازا ایلاتیاتکلنم «تسا ومت
 یمدرم یلک دوطب اهیگایلاتیا .دداد ارلوا
 2 137 یکی رته یاربیاوک هک هنعنه
 . دن |هدش

 هدومزآ راک نادرک راک كي تقوره

 رد ؛ دزاسبیاهزات ملیف دهاوخب یئایلاتیا
 یگشیبرنه هقباس هک یناک زا لوا هلهو
 غارسب د-هب ودیوجیم دادمتسا « دن رادن

 ینانادرک راک .دوریم یاهفرح ناکشیپ رثه

 و اکیسد ویروتیو ۰ ینیلسوروت رب ور لثم
 كبسردیربذپان انف راث هک ینیلف وکیردرف

 رته هنیجنک هبو هدروآ دیدپ مسیلائ روثن
 بلعغآ ؛دناهدوزفا ینایاپیب ریاخذ یناپج

 ری ناکشیپرنه زا دوخ یرنه ران ۲ رد

 اراد ؛لوا للماا

 ) رد نادتم ره
 ار یکبلاف كنج دوجوب یناهبنارک
 نیاب ینارپج
 هلاعف هاگتسد

 :ماج هک یدیدش



 «ناهج مدرمب ایلاتیا یابنیسرذه ندناسانه
 دیفس» تالاسریرساصوصحم ودشیم
 , تسا تیمها زلاح اهن ] نایمرد «

 زکر م» یمسرهلجم تقیقح رد « هایس ودیفس و
 هسومنیا. تسا « یفارک وت امنیس تاقیقحت

 رب هوالع هک هدم]دوجوب نیایاررب ال

 یاه هتشد رد زین یناد رک اش« هشبپ رذه

 یسی ون وی دانس «ین ادرک راک لیبقذا فلتخم
 یرادربملیف و شیار] «یزاسروکد هژاتنوم

 , دیامل .غیلب یعساپهن ] شزومآ ردو هتف ریدب
 لادن وشیمهسّوم نیادداو هک یناناوج

 ًاثیس هتشررد ینادنچداوس وهب رجت یار
 هدادناشتسدب اهن ]ملپید هکبتق ویل ودنتس

 یاهدع زاب هک ددرک یم مولعم « د
 هدوزفا یئایلاتیا نادنمرنه ممجهبد

 تسا هدش

 ردتلع هچب دوش لاوئس تسا نکمم
 ۳« دتمقالعناناوج تیبرت یارب الا

 هک ی لاحرد هدوشیم ششوک هزادنا نیا ا
 دیدم رد ناپج یاهروشک رد امنیس هدنیا

 لاوئسنیا خساب ؛تساشارفن | و یکتسکش
 یاههتیمژماهترد:تسا نشورو هداس

 ؛دراددوج و هارود ناناوج یارب « یرب

 ..یزومآ دوخ هارو یشزومآ
 هسردمهکشیا نودب ناشاقن زا یاهدء

 یمیدب راث] « دنشاب هدید ار اب زیاهر
 شزومآ هارزا زین یخرب دو دننک یمّق

 تی اردو یرنه دادعتسا .یشاقنلوم
 دننکیم

 دف

 قادصمزینامتیس راک رد انیعنایرج نیا

 یئایل اتیا كرزب نان ادرک راک زا یضمب
 هتراس هکنیا ند#
 ونکا

 راد

 « دنشاب هتشادیشزوم ۲

 و دنربیم رسبیرنهتردق جدا دد ۵

 دویم هتخومآ نایوجشن ادب یزاستک اهو لدملوصا اج نیا رد
 «ینینوتن [> ««ابمازیجیول » لثم یخرب
 ماقم نیاب یلامنیسهسردمهارزا < ینیلتو و
 لوصا شزومآ هتبلا , دن هدیسر دنمجرا
 راک تفرشیپ ردیمهم لر «یلاع و یتامدقم
 هب رجت هک روطب یل ودنک یم یزاب دنمرثهكي
 نادادریملیف ؛نان ادرگ راک .تسا هداد ناش
 یناهندادعتسا هلیسوب كرزب یاهتسیرانس و
 دناهتسناوت دوخ داد ادخ لیخت هوق و
 ,دننک رنهملاعمیدقتنادی واج یاه راکهاش

 ؛امنیسناک راتسو ناکشیپ رثه درومرد
1 

 امنیس هراتس
 دریگسلاع ترپش نونکا « یا انکیزاب دریگیم دوخب یرثیدج هبذج رمآ ني
 اب ودناهدن |وخسودیگشبپ رله هسردمرد اب
 اد رگ را زا یصومصخ دوطب هکنبا

 ک یتیق و رعهدن |هتسناوت زک ره «دنا
 وتسا ینف نانک داک

 بز دن گیم رارقیرگید
 و رادربملپف كک «وون میظتت ؛یراد رپ

 د امتح دیاپ روتنوم

 تساهدم] دوجوب <یفارک وت
 اد هسردم نیا نادرگاش زا موسكي

 کم راک هقب اسا ریزدنهدیملیکشت اهیجراخ
 تسانشو ده شیپ یقارگ وتامتیس تاقیقحت
 نیا زا ایلاتیا یامنیس نادنمرتهبلغا و
 ایلاتبا تل ود.دن |هدشلیصحتل |غ راف هسردم
 طقف ودنک ی م هسوشب اب یا هتیاشیابکمک
 تسدیور تیحنیازا هکت سایو روشتل ود

 دیاب ع وضومنی |مهف یارب وتسا هدز ایل اتیا
 روشک تمسو و تیعمج هک ت شاد رظنرد
 تسین «یاقملب اق الوصا ایلاتیا ابیوروش
 قرف مه اب اهنآتموکح زرط یفرطزا و
 هکت سا یروک ايلاتبا تدوصره رد.دداد
 تلود ودرادیناوارفتیمها امثیس اجت ] رد
 تفرشیپ یارب یتدعاسم و كمك هن وگ همه

 .دیامن یممتفه رثه

 تسایلامنیس]هس ردم مهم س ورد زا ناگشیپرنه شیارآ زرط
 / - مو رامش یاس



 5۸۲۲۲ 60۲۲۷۷۷ نی ودلک ل :ومانس

 ۹ تصاهد وب رفوش و ] ام یناوج ردامنرب نارعحس درار)

 دلمه لا ع

 زورکی هکتيا ات دیامتشامم رارمآ

 یرتب راب وراک ندنل رد هک شیاهومعزآ یکی

 درک هنصوتت دور ندئلب

 ماتم راک ندداو]تسدب یارب زیپ ماس
 وا تشاد

 هیا رک لوپ نوچیل ودید رک ندنل مزاعرتهب و

 ناتسهل زا هدایپ یاپ اب تشادن اررفسنیا
 زایتشک رب داب ناونعب اجن ]زا هتفر نامل آب

 هکنیازا سپ (ماس) . تفرناتلکن اب نامل]

 نکیلو دیدرک نویماک رفوشدش ندتلدراو

 حارخا دوبن عالطااب یرفوش نوئفزا نوچ
 دومنیم شاعم دارما یلامحزا راچنات و دشب

 اتسن قوقحاب یرگنه ]ناکدكي .دد هرخالاب
 یدادقم هکنیازا سیدیدرک مادختسا

 یبوخ

 زورکب دومن زادنآسپ هاد نیا زا لوپ

 تشک راوس و هدز شاهلکب رفس رکف ًاتلفغ

 اکیرمأب یرتهب راکیوجتسج یارب و هدش

 بیجع رهشنیأب دور و شم (ماس) تقفر

 یودوش «ناوبد دوب كل دز زیشناتهئش و ِح ۳

 یتورف همان زو زاب اکیرمآ رد دیدمیاپتدم
 هکت.[یارب و دومن راک یدرکاش

 یاشار هزاةتسارثک ادع هوخ
 اهبش تفریم راک رسب اهزور «

 رد و تخادرییم لیصحت و باتک هملاطمب

 دومنیمزادناسپ زیناریفاشا دمآ رد نمض

 یاهظحالم لبات تور یهاتوک تدم رد

 ۳ و داتفا حاودوا رکقب و هدروآ تب
 یداگن همانزور یاهراکب هکیدرم رهاوخ
 دون جاودزا تخادرییم یرادریلیف و

 درک داهنشیپ یوب شذز ددارب زورکب

 دیامنیرادیرخ اد وا یرادربمایف ماپسهک

 و تفریذب ارنآ تیاضر لامک اب ( ماس)و

 هدنسیون (یکسالسج)هکت شذگن یدنچو
 (لیمود , ب . لیس)و ریپش هدنلک هیهت و

 یویدوتسا ودت دشكي رشیواب ك رزب نادرک راک

 یویدوتسا .دندومن تب این رفیلاک ردیکچاوک

 ورتناموکد یاهملیف هیت اب رتکذلا قوف
 یتحو تفای میظع یترپش تماص یاپمارد
 ( یکسالسج )دوخیاک رش مهس تسن اوت (ماس)
 یویدوتسادوخ و دهنادرپ ار (لیمود) و

 تاقوا نیمهرد . دشاب هتشاد یا هناک ادج

 (ماس) ۱ب یدادرارق (ریام . ب سی ول)

 اباد رک ذلاقوف یویدوتساو تخاس دةعنم
 مات و دنداد هعسوت یرگید صخش كمک

 . دندراذگ < ریام - نیودلک- ورتموا رن ۲

 ۰... ودنا رب نول رام « زن ومیس نیچ « ارتانیس كن ارف « نیلپ نیوی و
 نیودلک لئ وهاسراکهاش«اهکسورعو اهرسپ » مایف زا یاهنحصرد

 --۱۰هحفص تو

 7 دیدرک شدیاع
 ۲9۵ ر ل. داد

 .نیا هیهت اب شت رهش
 وسک هاب ورو: داهن



 هثيپ رنه كب اب هبحاصم

 _تدنل پاچ در » هلجم زا همخ ۳

 رحم

 ادصووس نوهب یدنم رثه
 ردا ریملبف هکنیاذآ سپو دم ناتلعر

 یب اددجم درک یاب نیمز رس نبا ه
 تشک زاب ۰اریلامندوخ ورهاظن هن و

 نددب زابیدومت بیقعت اراک
 قباسیرتهیناکدن ز یلاجنج و

 هدادحرش امتیسملاع رد یئاپیلامن رنه هچ
 دنمرته یمارک ناگدنناوخ امطت  تسا
 مدیا قوشعم ویلاکی رمآ دیقف و بوبعم

 موسوم ناهج یابیز نانژ و نارتخد یل
 و دنسانشیمار< ونیتنلاو فل ودور 5

 هدهاشماب وایناک دن ز یارچامزا ی دم مک
 یم ربخاب < ونیتلاو قکن دمامن ملیف
 دوش بیجع تهابشاب هک ینیصخش . دنشاب
 ینادواج هشیپ رثه نیا هرطاخ رگید راب
 شن ادنمقالع ناهذارد ادیندشن شومارفد
 ام تس دروم هشب رثه نیمه درک هدن ز
 یاهبااب هک تسا# رتسکد ینوتنآ » یاقآ
 تعابش رظن او ونیتنلاو فلودوو شقن
 هک یملیف نيتعن رد وااب شاهداملاقراخ
 یلازسی تیفورعم و تیهش دومن تک رش
 ینوتنآ هک لبق لاسراهچات . درک تک
 1 رد یبوکیاپو صقرلفشب رتسکد
 هزاوآ : تشاد لافتشا هناش یاه هراباک

 ایآ . دش روهتم « سپیلاک وپآ راوسراهچ »مایف اب «ونیتنلا و»
 دی اه ۱ رود

 --۴جورامص -

 -.. اهتیس و راتس

 جفرو ۵ دننکسیم ی و دز دن دیشذ دنم رثهكب تیهتیش هراسرزهک یاهشیب رده
 دغاب هتشاد « ونیتنلا و شل ودور » زا یزجمو لقتسم ۱۳۱ رایت نوخی | رب هک" تسنیا شیوژر 1 اهنت ونیتنلا و لدب حسن - د ۹

 واپچد ودح نامهذآ زواجت یا داپ شن
 یشیل و تشادن !دمداب5اپ هفاک ی
 فورعم هدننک هیهت < لاسا درا

 و حیرفت یگدنا یارب دووبلاه
 اب تحارتس

 رهش

 وبد

 اب

 هک یاهران
 درکیم یعامن رتهژاربا
 تشک م مصم ۰ ینوتن ]ی نکو:ناقج هقایق

 ناداد_دسود یدبا قوم نیناج ادوا
 دزاس« وتیتنلاو فلودور » یتمب امنیس
 تق رکن دیشخ ردد والابقاهراتسهظحل نآ زا

 دبدج .یوتیتتلاو
 تسود نامرهق زیکن

 هادتماصیامثیس نادود یاهملیف ینتشاد
 ناماوخاوم ناهذا رد یهجو ن

 دنک ءایحا ومهدن ژاسنیسقاشع یل ۲ هدیا درم
 هیاسردرتسکد ین وتت آ هکتيا دوجواب ۳

 ونیاتلا و فل ودور یقیقح تیصعش یایحا
 ودو دروآ تسدبقرب تعرسب یتیف ورعع

 هدش ریک ملاع شترپش هزاوآ یئامز كدن
 هک اب فدارتم شسا هشيمه اذپعم یلو

 هک روطنآ ودشیمهد رب < ولیتنلاو » شیلصا
 و یفیقح ژان وسرپ تسامقوتم هشيپ رثهكي
 عتاواتیم نادنقالع هحوت دروم شیلصا

 تابتاب یمقوم سوصخب رما نیا .دیدرگن
 ملیف ةيبهت یارب < یتوتنآ » هک دیسو
 < تیپ وژهامنیمهدزبس و هبموسوم شدیدج
 ژارب هک نمماگنه نیا رد . دمآ ناتلکتاب
 - یم وهدوبفتاو رتسکد ینوتت ۲ یتورد
 ریئان تصت وا تیصعش هکنيا زا متناد
 و هتفرک رارق وئیتنللاو فل ودور تیصخش
 یکچوک هبحاصم یط رد دربیم جنر انطاب
 7 لاوتسوازا " نمضردومدشانوج اروا رظن
 : فساتمای تساقومشم تباب نیازامدرک
 : تقک معساپ رد رتمامت هچ ره طایتح اب واام)
 تفرعیب ود ویتنلاو شقن یافبا هتبلا و
 دوبت یمارسب ورتّوم كنک انتیس ملاعرد نُم
 نیب دیاب لوا ةجردردهک میوکب دیابیلو
 هک ادیلر هوحن و هشیپ رنه یلصا تیصخش
 دوجو یکنهآ مهد قفاوت ۰ دنکیم ءافیا
 ۰ تیحنیازایم هک یتروصرد دشاب هتشاد
 تووصبارمهمه و متشادن تیبصخش لالقتسا
 موحرمیوئیتنلا و نامه ینعی نم یلصالدم
 دنتشادت هچب ون الصا هک یزیچب و .دنتسب زگنیم

 یحو رویرکق ینحاران نیا. دوب رکاچدوخ
 هب ًادح یر دیدرک تعابنم

 اچ هحفصرد هیقب)

 نآ ردرتنک دیت وتت
 هدهاشماب و تفر

 ملیتنیا دد تک رشاب و

 لد هرطاخ تستاوت



 نآربا رد امتس

 یراد ۵ ریملیق تعنصهدنیآ ًا های[ 1

 هی رود ی

 و ۰ ددیتح تسا توافتم یروشک ره
 د اکی رم نیا فلتخم یاههدکشن اد ر

 یفلتخم قرطب یدتب هقبط و دریکیم ماجنا
 .دوشیم مضو ناآیارب یصاخ تاحالطصا

 دیم رکذ یدنب هقیط

 و دشاب نارکید زا

 یلامنیس ةهدنبوت ك

 فلتعم ملیف +۰ بب

 اد اهملیف یو : دنکیم رکذ

 النکیم میسقت هتسد

 و < (ه ۷

> 

 هب معا و یلک دوطب «لیردزویت و مان

 یدادربملیف زا لبق هک دوشیمقالطا یب
 نکمم ابنت ودنته لماکیوبرانس

 و هدیشک اهنآیا رب یلکهدیا
 ملیف عوت نیا هلمج زا

 اموکد یاهملیف ی

 نالپ

 دشاب

 « مدادم یاپیلیف > اهنآلباقم رد

 یئ وی رانسملیف هیهت زا لبق امتح هک دن

 یاپملیفبلغا و تسا هدش هیپت اهن ]یار

 : راجت یاه ویدوتسا هب وهدش هتخاس هک ایندیب

 ٩ دوشیم هضرع نوک ات وکكلامم یاهامنیس

 « اپملیف عون نیارد ن

 نتشون نآ هیبت تمسق نیرتمبم و نیلدآ
 . تساوی راس میظنت و

 هدیدلعا هک روطنامه اهوی رانسنیا
 هتشون یاه ناتساد زا تسا

 عون نياز هه مر تیالا

 ن دوشم

 دنشاب هدشسأ بتقا فو رعم ناک دنسب ون هدش

 یتروصب البق هکنآ نودب و ًامیقتسمدوخاب
 :دتشاب هدش میظنت ملیف یارب ۰ دنشاب هدوب
 ناتساد هتشرو تاییدازا یمرف لاحره رد

 رارقاملیس تمدخ رد هک دنتسه نآ یسیون
 سانت نآ تایضتقم اب ودنا هتفرگ
 . دنا هدش

 هکیلاحرد یسیون وی رانسنف نیارپ اثب
 یسیون ناتسادهتشرو تانیدالماک ریتاتتحت
 زین نآاب یلکتوافت كي دداد دارق نآ

 سد

 -ملیفرد تاربد) ر
 وب دانس ۳ ۳۷ شوت ط

 ینح - یحرطویرانس هک تسنیا
 برایسب یاپب راک هژب راب

 یرما دوخ هتک

 تروص نیا رد و ریغ

 رئاح اریرکید یاهكینکع ویرانس نتشوت

 نآ ودراد
 ط تاقوا

 ی رط تافوا یضعت

 تسا ملیف كي هیچ یارب

 دشابیم تای دا

 یویرانسهکن ]هچ سیوت ویرانس كي

 هچ و دسی ونیم یصخش راکتبا اب ار دوخ

 سابتقا یاهتشون و باتکیور زا هکن7

 تایبدا هتشر اب هلوا تسا مزال « دنک یم

 ناتساد رد ًاصوصختم دشاب انغآ ماکو وب

 هجیتن زد و دشاب هتشاد یا هقباس سیوت

 دم و اب ًایتاث دت ادب | رن ] ساخیاه لينک

 نونفو كينکت و « معا روطب «امثیس م
 هتشادعالطا و یلانش؛صخا روطب وی رانس

 هیهت ملیف یارب یمویرانس دناوتب ات دشاب

 نکا

 هدنسی ون ره« تسی رانسزا فی رعتنیااب
 یلک تاعالطا نتشادنودن «ناتسادوباتک

 وی رانسدتا وتیمت یسیون ویرانس نف و ملیف

 مه یدرف ره لاح نيع رد .دشاب .سیوب
 ورثه یتح ویزادرب ملیف و ملیف روماب هک

 تروض رد « دشاب هاگ ]نآ یاه كدکت

 ناتساد هتشر و تاییدا رد هقناس نتشادن

 لقاالای ویرانس تسناوت دهاوخت - سیوت

 دیونپ یبلاج یویرانس
 هدئسیون كي رد ِتایبدا 4 ؟یریثآت

 تردق نداد همهزا رتعپم دراذگیم وب رانس

 اد وا و تسواب یرکق تمسو و هقالخ

 -راکاپ یئاهنامربق وناهرهق دزانیم رداق
 تردق نینحمه . دنک قلخ توافتم یاه رتکا

 یئدربت نياو دنکیم دایز اروا دید ولیخت

 . دشخب یمواب تسا یرمآ ره همزال هکار

 نیگنسو كبدو تاملکای یزاب رکید ریثات
 رد هک تن یارب شزرا, نیبعت و ندرک

 باتک ناتساد كولاید لثم ویرانس ث ملاید

 تیصتش نییمت رد ًاصوصحم یرایب تیمها
 روطتامه نیارپانب دراد,« نانامرهق یاه

 یمومعو یلک تاکت رد دوشیم هظحالم هک

 ؛ ویرانس هدنسی ون كيو باتک هدنسیون كي
 مه یاب اپ و دن راد یلماک تپباشم هچو

 . دن وریم شیپ
 یئزج دداوم نیلوا رد تسرد یلو

 رهاظ اپنآ فالتخا هک تسا یکینکت و

 و

 بب مدع یلصا للع و لما وء...؟دش را ودیما. نا وتیمنا ریای

 ۱ دومییدیابهک ینابهار کا ی



 زاب دنتشاد صقن و ,

 زا یچاشامت ینعیدن د

 نآوتیمت رجب یتح

 همه ابمهیبوم
 هکلب ؛دوشیبن رفنتم-یکدر

 یرتخدتاصخشماکیسد ور روت و
 مزال«اهفتس»ملیقیارب هک ار

 حیرغت نیبلط واذتهج ؛دراد

 دنکیم
 ءرخالاب هچرک | و دهدیمتسکشناشتبالص
 ضوسع رد یلودنناسدتناوتیمن ایئد نیارد
 الاب ملاع یوس ودن وش وراجراوس دنن اوتیم
 -رب و شوخ یکدن زنامه اجن 7 ردات دن ور

 . دن گر سزا اردوخ یاقص

 هک دوب یشارخاد دایرف «ایشوشو
 < هخرچ وددزد و «دزیمادص ار نشو ریادرف

 یادرفنیا هرخالاب هکدوبدیدرت و تپب كي
 - رد هزچعمو . هناب دمآ دهاوخ نشور

 اجنیارد.تسا نشو دیادرفنیازا و7 < قالیم

 دن وریم و دن وشیم وراجراوس ناردنلق مه

 هداج شب اپملیف رخ ] ردیل راچهکب روطنامه

 دو دریخیم شیپ ادیزآرد نشور و زبسرس
 ۰ دوریم

 ممیلائروئن ردپ
 میلاتروئت ردپ ار اکیسد ویروتیو

 ِكي تسیلائروئن یامتیس اما .دناهداد بقل
 رباتب «نآردنلق یامنیسو دراد مه رگیدمما#

 «نآ ردنلقیامنیسدشرم» | راکیسدنا وتیم نیا
 .داپن مان

 هکنيا یارب + ناودنلق یامنیس ارچ

 یاهعلیف یلصا عوضوم میتفک هکر وطنابه
 اکیسد یاپملیف اصوصخم و تسلاتروتن
 عامتجا لوپیب و مورحم مدرم یکدنژ

 اهزیچ نیا هک فارشاو نادادلوپ .تسا
 اد پتکم نیا مان دن رادن تسود دایز ار
 "رک ۱.دناهتشاذگ نا اردنلق یابتیسو ت

 یاهملیفاکیسد:نالیم رد هزجعم ژادعب

 د.وتیریموا و هلج زا .تسا هتخاسزین یرکید
 دعوت رپموا كس و (زرواطعتاو - 0
 هاگتیا وایلاتیاردایبلک ینامک یاربو
 تیمها اهنیا مادکچیههتبلایلو ..طخ هت
 حطس ردودن رادن اد وا راکهاش ملیف هسنآ

 رازق اپن اب تبنف یرت نيلا

 تسا هتخودنآ اهملیف ردیژاب زا هکیلوب اب
 نیا ناتساد . درادمان (اهفتس) دنک هیهت
 تسناد دیاب ؛ تسا انبكی تشذک رس مایق
 كيهکدینک ی ناتخاس امشرک ا ایلاتبا ردهک
 نآ ااراش «دشاب هتشاد داوید ود وفقس

 قلمتم هناعت ] و دننک نو ربب دشن | وتیمن نامتخاس

 هدش هتخاس ینیمژ رد رکا یتحتسا امشب

 نیاژآ یدابزهدع ,دشابیرکیدب قلعتم هک
 دنمدش هلاخحاصو هدرک هدافتسا نون اق

 .مقومودهکد نکت قددیاب نامتخاسبحاص طقف

 . . هدوشت ,رادربخ نیمزبحاص ؛ندرک ناتخاس
 تام دناوتیم سیلپیوریتاب دمیفب رکا اریز
 ۳ ,دوش ندرکن امتخاس

 . . نزهک یناوجیان «اهفتسو ملیف رد
 اههناخ نیاز یکی هکد زاد میت تسا هتفرک
 ۳ هزصاص هکنیا یارب و دزاب
 .ناتخاس متامدناوتت سیلبو عج



 ناگشیپ رنه یف رعم

 +, ر مه رصتحم یفارگ ویب همش بش دی ۱

 اه اتیس ملاعم یرگید (نتوه یتب) «تنوماراب» ینابک- رز ولک م
 ملیف رد تک رش اب هتشذک لاس (یرمز ود) . تسا و

 1 تا لا كرتخد نیا . تفرگ رارق ی کیرمآ بوبحم ناک راتس فیدر
 (درفهژوخ) اب یوتشاد مان «دنناوخیم زاو آناک راسو بل نتعت . دخاسم

 ۱  تساهدوب دایس رتسک زا هتسدكي ناناوخ هزاو7 وزج ًاقباسو تسا هد کحاو

 ا دژنابز زونهوای«وبمام» و «ایب نم هناخب> یاههحفصودنا وخیم زاو 7

 رو » دد عفاو < یتیس یسیج» رهش رد « تئک رتبپ سالکبن » مان تحن 0 2 ] لامربق» ملیف دد یکیزکم كي تروصب اد وا لبق هتنه دنچ تک نزاحدر
 و وب شاقن دوب لیام و تشادیم تسود رایسب اد یشا 5
 ۳ ور دوویلاپللروا ریدقت هرخالاب ودش تمدخشیپ یا هفاک رد 52

 3 ) ه یلارعتص نویذلو و «تيانجزا داد» یتسیاب وا روهشم یاپملیف ن یدن زرف نونکا و هدرک جاودزا ( ماهورتسا تور ) هب موسوم یعداز رتخد

 2 ۰ جت ظ یز :ام» و «كروب هخوجرسو اهبتارک رثا ود رد یئامت رده هطساوب رب وک ءعرات
 یمیدق ناکشیپ رثهزا یو. تسا هدرو"] تصدب راکساود ۱۹۵۲9۱۹۱ یاپلاس
 و درانکدوجو هصرس یاب «انله» رپش رد (ربوک كنارف) ما تحت دشابیم
 مادعتسا هتفهرد رالد ۱۷۵۰ قوقح اب و تخومآاد نآب هطوب رم هرود دوش
 ۶ جاودزا (فلاب اکینورو) اب (یراک) تشادمان «یئابنیجریو »۱۹۲۹ لاس
 جامسو ملیفرد یژاب لوغشم نونکاوا دید دیهاوخ یو زا یدوزب اد < یشحد

 یآ هقالعرگید زیچ چیهب امنیسب زجب تیلونط ناوا نامه زا - یراک لدئو
 و طوب رم ةرود و تفر «دلیفکنیربس یرترویید» سالکب تسارکی شتالیصحت
 کی و رتخد هس ردپ زورما و دش دلوتم «ستسوچاسام» رد ۱۹۱ لاس * ۱ ۳ 1 دوویلاه و «یودورب» هب و دومیپ یکی هلب ود اد ترهش نابدرن (لدن و) ره یو اب زی (یلیو سیلآ) شرسمه و دیدرک «لاردف » رتائت مزاع سس د
 , دیاهدید ار «لامشمشخ و «یرویف هداوناخ» یاپملیف

 لاس كي و دیناسر نایابب ارشناد رد ار دوخ تالیصحت - نتاک فزوج
 ٍب رثه هکنیا روصت الوصا و تذاد هقالع لابتوف هب ابلق یلو تخومآ
 ومت هدهاشم اد وا (رلو نسروا) «یودو رب » دد یزود درکسمن روطخ
 زا دراذگ اد وا ؛دپم ار «نیکی رهشمهو ملیف رد یشقن و دروآ
 رد یمان (پیک دون 3ل) اب (فذوج) دن رکذ لباق «موسدرم» و «باتفآ
 یزاپه (ورنوم نیلیرم) اب هکار«اراکاین» یکنر ملیف یدوزب د تسا

 اوتم ابن رقیلاک تلایا رد ۱۹۲۵ لاس هم مجنپ و تسیب رد - نیرک نیج
 رد یلفش تناوتن شتالیصحت نایاب زا سپ و دوب این رفیلاک هسردم ملعم
 شاد ان ایدنبا رد یاهناخ» شملیف نیتست . تفرگ رارق لدمراچان ودردآ
 اریخاو دشابیم دوویلاه دنمرنه و ابیز ناک راتس ذا ید یا جت رتکچ وک نونکات و هدرک جاودزا (نمکتیرب لپ) اب (نیج) ۰ دون بس
 "واذک اد یو ةدپمب ار «دننکیمچا ودزا یلامرخومنان زاب ناباقآ » ملیف مود
 ارهت رد ار «نامک وریشش» د «لذر» وابوخ یاهملیف زا تس : 1 1 ورب نله» هناخاشامن رد و/دوشک ناپجب مشچ «ایفلدالیف» رد ۲۱ راذگ وب بلاج ملیف كي رد یلد وا و تفرک دارق (یناج نول) هجوت دوویلاپب (كيردورب) تیقفوم نآ زا سپتشاد هدپمب نآ رداد «ینیل» :لاتیروپ» هناخ امانت رد یو تیقفوم نیلدا . دروآتسدب اد راکسوا هاش نارک و ت همه» ملیف رد یئامن رنه هطساوب م دروفارک كابردورب



 ملیف داغتنا

 ریخا هنفه وه مم تابملیف رب یه:

۱ 
 زد رمین ۳ و۶

 نیا ددوم رد ت کن 7 ۱ور وق قد تب "هب 4
 یدوآ دای تاکن نیا تسا

 حالطساب و مهم دخآم و مبانم
 7 |ناسپ " ل

 رهآ تر

 ناتسوب خرساب تاز دابم
 واگیاه دروخ و دز

 اب رگیدکی اب كرر

 غیداتنیانوچو هریغ
 و وجهزبتس هبحود هطساوب اهنشذک

 نانامرهق دازآ لاحتثعرد و عاجشورو

 بلاط مدرم رثکا هقالع دروم هخیمه
 1 :دنشابیم ثابر وناجیه یاهء

 تموم لب رنهب :تسد رب 3 و رهامن

 هجوت بلاج خیرات نیاز هدافتسا |
 یاهتروصب نآ شرورپ اب و هد

 اهن و
 .دن ایم دوخرنا رادب رخ

 حداخ واکیرما رد اد ر

 نا وانامهزا هجوت بلاج عبانم

 دروم ملیف یلادتبا لماکت و ند

 وتف رک رارق یئاکیرما ناک دننک
 یبلاج یاپملیف تماص نادود زا نونک

 هک هدنام راک دا میاقو و تداوح

 ترهش تعاب اهدمب و مقاوم نامه رد
 تشک ن]ناک دننک هی و ناذگیزاب

 ساساو هباب تفگ ناوتیم تقیقح رد
 نیا صاخ یاهنن آ زیم نینچمه اهعوضوم
 اهدم و دش هتشاذگ مقاوم نامه رد اهملیف

 تاناکماو دمآدوجوب قطان یامتیس هک

 دشادیپ ملیف ناک دننک هیهت یارب یرامشپ
 رگیدهک هش مکحم و یوق نانچ هیاب نيا
 یود نآب راکهزاتروتکاو هدننک هیهت ره
 «نرتسدد مانب یدایز یاپملین و دروآ
 عوشن نیاب رگید فرط زا و دمآ دوج وب

 هداد < یمادد ولم و الماکت روص اپملیف
 دش

 نادرگ راک و هدننک هیهت رههژ و رمایتح

 هب دنک یکتسخ مفد دهاوخیم هک روتکاو

 هژوس اب و دنزیم تسد اپلیق نيا هیهن
 ؛ مهب هببش یاهتشذگ رس نبا نداد رارق
 «هیبش یاهروکد و اهیژاب ؛اهننآزیم
 دّوج وب یئاپملیف ؛یصخش راکت | مهیمک هتبلا
 یرنه شزرا دقاف هکبلاح رد هکدروآرم
 یدام ناوارف تعفثم و دوس یاراد دنتم

 , دنشاپسم

 ناکدننک هیهنزایضعب نایمنیاددیلو
 هدافتسا اب دوویلاه دنمرنه نانادرک راک و
 ندرکدداو اب ابتنن : اههژوس تنه زا
 یاهیلیث؛ نآردرگید یاههژوسو اههبام

 یاداد مه هکدنروآیم دوجو-, ینرتسو
 دوخ عو رد مه و تسایتراجت یاههبنج

 ووصدن |هتسناوتن
 واج امنیس خپ ران

 هدیشوب رسیاپب راث دنت رابه ملبف راهچ
 ب [ ۱۹۳۱ ) نورامبس 0۱۹۰۲۳۱
 دوش - (۱۹۵۲ ) زورمیت یارجاع
 یاپب راک و طقفملیف اپهجنیاژا [۱۹۰۳)
 نارو و دوب .تماص «هدبشوب رس

 دنا هدش هیهن ق

 نیازایکب «زوسین یارجامو ملی
 نرتس و ملبف راپچ

 :بوصم نرتسویاهملیف نب رتهب زا
 رد یاههبام ندرک لخاد اب اریز

 لاح نیع رد هک تسا تایسالک

 و هدروآ رد مارد ولم تروص زا ار ملیف
 دن |هداد كيت اما رد تروص ناب

 یکی ماددولم یاهملیف تاصخشم زا
 یناسناتیصخش نآدونکا یارب هک تسنیا
 نیانتفد نب زا ًانایحاو دش لئاق ناوتیمن

 یرطاخرثأن نآ رگید یاهروتکا اب روتکا
 تداوح نینچمه . دنک یمن دیل وت سعشرد

 زیم یار
 نبا یجاشاش تسا یپیدب

 ۱ بلغا اپملیف نیا میاقو و

 شوم شب
 دربذبیم !رملیف زیمآقارغامباق وو ثداوح
 تسین موضوم نیا هجوتم الماک وا دوخ و

 اب و دنیبیمن ملیف رد ار «یکدنزو هک
 تسیث هجاومیمارد

 یاپملیفبلفا رد هک تسا لیلد نیمهب

 یقرط زا دداد ماروولم تروص هکن رتسو

 ژورپ ای دوبان نآروتکا رفت اهدص رکا
 تحت ار یچاشامت یناسنا فطاوع دن وش

 رگید فرط زا و دنهدین دارق رثات

 و دایز یاهدروخ ودز و اهیثک رتتفه

 ,دریکیم را رق یتفکش دروم نآ زیمآقارحا

 < زدسین یارجام و ملیف رد یلو

 یک هن ز ولرم و تشون رسهب ًادج یچاشابت

 َژارتالاب و تسا دنمقالع نآلوا نامرهق

 درب هزخالاب درف نیا هکد هاوخیم نآ

 وتسالوا نامرهق هکن آر طاخب هن , دوش

 هکلب دداد ار «اهدزد سیرو لب اتم لر

 هکز و ریپ ؛تسا < زت » كبیز و ریپ هایزوریپ

 لیاقمرد هدارا اب و سان هفیظ و تیصخش

 ین ووسرت و نوبز یابمدآ یریثک تیعمج
 ء توافت

 د وج وب هب یچاشامت دردشیدنمقالع نیا

 نیا؛ههشن هتخاس دوخی هجيتت نیا ن

 -یلدمو ریش لاخرامو ۳ کس وا
  «لاعداموكیا ملینلوا دوستکا :«لیو



 یا هزادنا ات هک تس

 دن راد اهملبف هبپت رد

 اصوصعخمو یرنهراک ردو هک ظاحا

 مان تسن تلاخدو ریثات

 مان بلغا و در

 یب زین شیاهملیف

 رق شملیف یدرواآ

 دهدیم زارف د نادرک راک ۲ ۴ را
۳ 

 هطساوب ر ار یلت تسا رکید تدابس
 زا رتشیب دراد ملیف یرثه روماب هک یاهطاحا
 ملیفیا رب یئاه راک هدننک هیپت كی فیاظو
 وا ملیف هک تسا یپیدب و دهدبم ماجنا

 د بش یه

 یاپملیف زا زورمین یارجام » ملیف .دوشبم
 یلاع یاهملیفزا یکی و تسدوا هدش هیپت
 دوشیم بوم وا

 رظن فرص « ملیف رگبد للاج هنکت

 شیمخش هقیلس و قوذ قباطم

 لیو» لررد رپ وک یداک یزاب « عوضومزآ
 یزاب هطاوب هک رب وک یراک . تسا «نک

 اتقیقح .؛ تفرک ارراکسوا هزیاج
 هفابت و تیصخش : ملبف نب

 یاهتنعق وم رد ار وا

 ؛ سورع هزان نز اب

 ملیف یاه هنجص نیرت
 مابتا زا لبق یاههظحل .وا یزاب طاحلز
 دن | هتشاذگ بنت ار وا همه هک یعق وم:تساملیف
 شکمد آ رفن راهچاب هنت كب تساروبجمیو د
 یاههنحص نیارد رب وک یراک . دوش فرط
 درادیا هعقاو هک تنیا لثم تسرد سا

 واپسزت نامه . دهدیم خر شدوخ یارب
 دوجوب ناسنا رد هک یدارآ ریغ یاهتض
 صعشب هک ار یاهدادا لاح نیعرد ؛ دیايم
 اراد « درپیم ولچ اد وا و هدز بیهث
 , دشاپیم

 تلاح دیدشت رد زیت مایف یاهگنمآ

 نامه رد و دراد دابژ ریتات ملیث یئاجیه

 , تساهدرب ارراکسوا هزیاجلاس

 فو رعم روئب زوپمک < نیکمویت یزتییدو

 اصوصخاپن ]یریه دو اهکنه ] نیا نتخاس ۱

 دوخغوبن ۰ ملیف نتمیارب «دالاب و میظن
 2ن كنزوم رد ار «دالاب دنیا .دهدیم ناش 3

 یبیجع روطب ار ۱

 كيت اما ردلماک تلاح ودهدیم رارف

 ملیف ذا یصاخ یاههنعص 1و ۲

 ات تل

 دشخب یم نآ

 دنمرنه «ناشز درف» طسوت ملیف

 . تساهدش ینادرگ راک« دوویلاه فو رمم

 تسادوویلاه رکتبم نان ادرک راک زا نامنیز
 دوب یسیلات ر لماک ملیف كي هک ءازرتد ملیف

 ۳9 دوب هدش یناّرک راک وا طسوت زبث

 هتشاذگ شیامن ضرعمب نآ رهت رد شیپ یدنچ

 دش

 روطتامه «زورمین یارجامو ملین

 < ناشیژ » لماک رثا هکن ]زا لبق دشنایب هک
 < رمآ رک و هتیلسو قوذهب قلعتم رتشبب دشاب
 یلاعیزاب و یوق كيزوم و نآ هدننک هیپت
 دوخیلاع یاپملیفوزج و تسارپ وک یراک
 دریگیمت رارق سین ادرک راک ظاحل زا نامنیز

 هب وا زرایسب شزراو تیمها رکنم همهنی اابیل و

 یریأعو ملیفددوا یراکتبا و بلاج یاه
 ملیف نیا ژاتن ومردوا ینادرک راک لمع هک

 4 ؟ .تسا رک ذتب مزال. دش ناوتیمن هتشاد
 .تساهدش راکسواهدن رب زین ملیف نیاژاتن وم

 «ی راک »
 هدنسیون رثاذا سابتقا «یراک » ملبف

 یدنچ .تسا «رزیرد رودولت » یئاکیرما
 (باتفآ دی اکس)یابیزو بلاج ملب شیپ
 یابتقا زاب هکدش هدآد شیامن نارهت رد

 ماش هدنسیون نیا رکید فورعم رثا زا
 . دوب < یلاکیرما یدژارت ك.»

 ناکدنسبون مامت لثم « دزیرد >
 رظن زادوخب سوصخم كبس یاراد « دنمرذه
 , دشابیمناتساد و هتشون رد لکشو ی وتحم
 اب هک دشابیم اداد اد تیصوصخ نیا ید

 دیدش یاهع ونوم نداد رارق زیوآ تسد
 ؛ دشابیم مدرم دابز دنسپ دروم هک یقشع
 ناتسادنمض یدبدشو میقتسم ریغ یاهداقتا
 .دیامنیم هعماج عضد زا نآ لالخ ردو

 و هعماج «یناکیرما يدژارت» رد
 هلبح تحت یعونب نآ وچه یام داد دارق
 * رگید عونب ناتساد نیا رد هتفرگ رارق
 ؛ ناتساد ود ره یقثع میاقد هنیمز رد

 طلغ یاهمتسيس و عامتجا بمانمات مضو
  یسدربدروم ًادیدش مدرمتشون رس هب مکاح
 ۰. .. . دوشیم هلنح نآپ و دریگیمدارق

 , ناتساد نیا نز نامرهق «یداک»
 بیت بل طلب سه سی

 ث تب تک



 ك ۳ هک

 یاهملیف تپچ نیمهب دشا

 ناکدننک هیهت

 نونک یا هرو اب فلتخم

 ۱۳ ۱ رماخ لاحردو هدشهحخا
 ملیفدنچیلاسلقادح ایتد ی

 1۲ تم تداوخ و ناجاع
 و هیبت د وداض بند یاهدازاب

 ( ی رتسو ترب
 ودیداب زیاپن اتساد هک

 تساهتشون ی

 هدتنون

 فقرط ز

 توعد ناتلکنا ( ملیفندنل ) یوبدو

 . دوو دوجوب هراب نیا

 لاک یاهروقک مدرم دبنادیم هکب رود
 عیسو تادح رسرد شک ارماصوسخم |

 و دیامنیب هژرابم نایچقاچاقاب تدد

 شک ارمدوشکر د شیشح شو رف را زا
 ابی تسدربز نایچقاچ اق اذلتس

 اههلیحعاوتاب یلامو یتاج تا

 یاه زوشک زاا رد وشسانجاو دن وشبم

 ردو درا و ایتابسا هلمجن ۱
 دشتاسریه شورش ی

 اگالام

 اراهو نیروم - یراک دلان هدکم
 ردیدای زتاعالطا هک ( یب رتسو ترباد )
 « اردوخ ناتساد یاههتحص دراد درومیبآ

 دود باعتت |ایتابسا رداک الام و هحتط رپشرد

 ووب زم یوب رانس,دراذگ (اکالام) بنات ]مان و
 ملیف ندلل یویدوتسا هریدم تثیه طسوت
 هب زینملیف نادرگ راک ودش عقادلوبندروم

 فورعم نادرک راک ( لیس دراچبر ) هدهع

 رتمک هکشایارب لبس دراچب ر . دشراذگ او
 یدادربلیف تثبماب دیان هدافتسا روکدزا

 اگالام و هحثط رهش هب فلتخم لئاسو و
 ارمایف یجراخ یاههنحمو دوست ترفاسم

 لدیارب .درک یرادربلیف یلصا لحم رد
 یابیز هراس ( اراهوا نیدوم ) ملیف لوا
 هب ملیف ردتکر شتهج و دشباغتت اد و ویلاه

 , دونترفاسماک الامهب سیسو ناتسلکنا

 ۱۷ ددو تسایدنل ریاالصا !راعوا نیروم

 ثفتیاب(نیلب ود) رپشرد ۱۹۲۰ تواءام
 ۳٩ لاسدو دش دلونم دنلريا یابیز

۱۷۸۵۹۹۸ 

 زا هلسافالب و دوم

 توعد دووپااه یاه یابکف رط

 طسوت هک دوخملبف نیمودردو دش

 انبک

 ( رج هلمش)۰(اهاب رد

 دوس تک رشا(هایس یوق ۳

 ۱۹ ۵۱۲ لاسردا راه و" نیروم

 تشک اب دوخیلصا نطوم دنل یاب
 (مادآ درم) دوخ ملبف نیرتپب ددو

 نادرنک رک دروف ناج طسوت هک

 دوم تک رش دوب هدشههن فورمم

 واتس نیرت دوپشمزایکی !داهوا نیروم
 ناوارقترهش رینارپاردهک تساابندناک

 دراد

 ناکشیپ رته زا یاهدع رپخ |لاسدنچ رد
 و هدشدرط دووبلام یاهبابک زا فورصع

 یارباذلدن رادت یلتش یکشیپرنه رجب نوچ
 فلتخمیاه روشکس یناکدنز حراخمنیمات

 دندوش تمیرع اپ ورا
 هتسدنبا ورج زین (یراک دلان ودکم)

 دو ویلاه ردهکنیا زا سپیودوشیم بوسحم
 طسوت و دم ناتسلگناب دش تسکشراجد

 اد (اکالام)ملبف درم لوالد لیسدراچ,ر
 یدک دلان ودکم ملیف نیا اب تف رک هدهمب
 دباب زا !ودوخ هتف رتسدزا ترهش تناوت

 هتخ امنر-یگدیب رثه دا زا نرچ یاد

 ژاب گرویوبن هب ملیف مامتادرجم دوب هدش
 لوقتم كروب وبنیاه هناخاشادترد و تشک

 ۲ (هحفص رد هیقب]
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 زایکی هک دش ف

 رد « روون

 هل ولک ز

 «زرز»ی
 هدرا و تح

 « فرشو نوخ 7"

 ابن ]یود
 ناد رک راک

 ود نیا .

 دنتسه 4 ن

 قدذ اب تسایلاوج ۰ ن

 رطاخب هکیروطب راک رب و تسود قیفر

 دوخ نزو زاولیک دنچ « فرشونوخ » هبهت
 ناوضساهداپود تدوصب وءداد تسدزا ار
 یوبوانس ! تسا هدم۲ رد كرختم و ای وک

 و یصغش قودو هقالعیو ۱

 زب رحم هنشرب«یعقا و تانای رج دانشف رک
 تیاهن نآ یدنبنالپ و ژاپوک د

 فالخ رب ا رب ز تسا هتشاد لوذمم 

 یابعایق رتکا

 ژاثثوم و ددعتم یابهتالب یار

 موهفمیچاشانتیارب ناتساداث هشاب بلاچ
 نابرج یور ملیف تداوحیپگلاو ۰ ددرک

 یه فرشونوخ » «ینار

 شسپ ان

 رود رتک د كب و م ادناژ رفت تشهی راک ا!دف

 نیا هبلک راتفک وتاکرحیتسیابیمو دن زیم

 د وشهدادناشت یچاشامتب لماک ر وطن ساخش

 از ملیف ژات وم اصخخ ۰ لونام
 رد دوخ روظنم یارجا یارب وهدادماسن

 راک ایلاوتم تعاس +۸ زا شیب زورهنابش
 دوخ هقیلس مهارنتمكب ز

 اب سانتمو یج راخ تاحفصز املیگنویسا

 ,تسا ,هدرک باختنا وسابتق

 ملیف ناگشیپ رنه

 هشيپ رنه نامرآ «فرشدنوخو رد

 اس هشیپ نه نپیتهب هوم اج هدن نب و فو رم
 یرمدادناژ رسفا زا تابع هک ارلوالر

 لوماس هکبدوطب و دراد هدهعب « دشاب
 دروک دیو تخادیم هابظا نایکیجاخ

 «ثواوح ها رداهچو هب تن اردوخیزاب

 هل وجملد یاتقباهدهعزا همه زا رتپب و هتسش

 فک عسل یتابشلوانبا . تسا هدمآ رب

 دنکیمیزاب !دملیف تسخن ناو شقن نام رآ

 تق رشیپاهنیا زا شی
 مان یناربا ناگشی رثهنایمرد و درک دهاوخ

 بد زن هبت ] رد انیقب و

 رسفالر « دیدرکد هاوخ رک ذ ما رتحا

 ومدوب هدنزارب یلیخنامر] هبیرم دادن اژ

 یابل نبا ندیشوب یارب وا لکیه و هفابق
 . تسآ هدوب تسانم الماک

 اب و

 زا یرتخدو ملیف رد هک « سوریس»

 ود"یندم زاسب : تشادیمهملد < زا ربش

 لد و هتفرک هدهمب اد مود شقنملیف نيا

 اهنت ملیفنیارد یو . دنکیمیزاب اررتکد
 اهمدادناژ یاب اب هک تسا یماظن ریغدرف
 یو راک زا یلیخلوماس . دنکیم یناشفناج

 یل وددادینش و رهبتآیو تقکیم ودوب یضار

 .دشکب تمحز و دنک راک اهنیازا شیب دیاب

 رد « هبن رس نیتسخن یارب 4 هنیمهت» وناب

 یم اقیا ارملیفنژ اجنتلد «فرشو نوخ»
 + تساهتناوت هقباس مدع دوج واب و دیامن

 رب یهایز هژادنا ات اد نادرک راک روظنم

 نیمزاپچ , دهدلب وجتبوخا رشل رودروآ

 (۳۷ هحفصرد هیقب)



 فلع وب[ یب یاهن اب ایب رد
 رفن هن ؛ میدوب ناوجهام 3

 زا یناریا ناوج یارب هک ؛ فلتخمت اربا نا
 تسد ۰ هفیظوماجن !هاررد دوخ نوخ را ایا
 » میدوب هتشناج زا

 دنچ«قفا زیکن | لای
 یم هلاب ینشیاه

 ناب ای بو رغصوصخم هک یدرسداب . دن ور
 رد ار ناداوص ؛ تسا فلع وب آ یب یاه

 مم هیت [ هب وهدرب ورف یزیینامهوتوئس 5۹ +
 مدادناژ اهنیا . دنشیدن ایم دوخ مولعمان و

 روالدوعاجش رسفایرپهرب هک دنتسهیلاه
 نیق راس زا یاهدع ممق و ملق یارب دوخ

 و ناب ,ءیسب یاهرا زکی دمزاع ؛ را ون وخ
 رتک داهمرادناژنیا ها ریه . دناهدشثلپم

 شرهاوختاجن یارب زین واهک تسا یناوج
 .تسا هدزرمکب تمهنماد ؛ نيق داستسدزا
 .,دنهدبم هما دادوخ ها رب هتف وک و هتسخاهسا

 هبت هنماد رد اپمرادناژ , تس

 سیاصخ هک تساجنیا رد و رنک
 زورحبص .دوشیم مولعماهن 7[ یقالخا و یح و
 : نازوس یاهنش نایمرد تک رحماگنه دعب
 وزیخیم رب یاهل ولک هدننک رک ریفص ناهک ان
 ۰ هتشذگ دوخ زا ممج نیا یناب رقیل واو
 دول] نوخیندب اب وهدیشون تداهش تب رش
 .. دطلفیممح رب وغ ادیاهکی ریو

 یحبم ملبف جیهم زاغ۲ قیرطنیدب
 دوخب اریچاشامت « فرشونوخ » یکنجد
 یندیدو رامشب تدا وحیطردو دنکیم بلج
 ءاوخانءاوخ هک دیامنیمینایرجدراو اروا
 یسانشهفیظ و و یتس رپ نهیم سح كاي وحت تعاب
 لوصحمنیرخآ «فرشونوخ » . دوشیم وا
 و یراکتب | هنیفزیا دادهک تسا ملیف اتاید
 رمانع زا راب بل وا یارب دهدوب یلاتئتسا
 هتشادن هقباسین ربا یلهملیف رد ه یدیدج
 روصت تهج نیحیب د تسا هدش هدافتسا
 رد 4 فرشونوخ» هک دوری ؛نیقب بیر
 یزاتعم ماقم,یا داد یسراف تالوصحم نایم
 , .دشاب ریظن یب نآ زامدرم لابقتسا وهدش
 ترضحیلعاصاخ هج وت درو ءمایف نیا یف رط زا
 روتسد هک یروطب و هتفرک دارقین ویامه
 ۱۸ زور ات تصا دارق ۰ دن اهدوم رف رداص
 شیامن زا سپ هک دوشیضاح شیامن یا رب دذآ
 یارب شترا هژدتپسانبب دذآ ۱ زورزا 1 نآ زا تیاضرراهظا وب هناک ولمروضح رد
 هبتختیاب یاهامنیسرد تاقبط مومعهدافتسا
 زا شیب هک یصخش ..دیآ رد شیامنضرعم
 ادهمم : تساهنمادا زا هکنیادوج و اب هک دشابینآ تسی دانس ,ونادرک راک نایکیجاخ لوماس ۰ تساملیفیدب ویبوخ لوئسمهمه
 ران ام ینهیم فیلمی اهشوننسهب تبس
 هبهتب تسد.یسخشقوذیو رد هدرادینا ريا وناریاب هکییاهقالع طرفزا وهدوب بصعتم
 . تسا هدزیملیف نینچ
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 دی ام زایباردوخ یئامنیستامولعم
 مولا | نیدبادیناکیرفآ ناکشیبرنه نیرترومحم ؟دداترباد»و< رندراکاواو--۱

 زاد هدروآ رد دینکیم هظحالم هک لکش مات اراهن [ یات هسدن |هدوب یزابمهمایفدنچ رد
 9 ِ تن شاه نایت وخ ۱

 حیحصمان و شیامزآ اردوخ یلامنیس تر

 -كي اب هتشذک لاسهک یلیف مابضن اب !راهنآ
 . دنیامن رکذ دناهدومن یزاب رکید

 دیناوتب رتناسآ و رتهب هکسبا یارب ۱
 تاتباس هحفص لوئم دیسانش اد اهن آ

 -و قشع > ملیفرد اریلوا دنکیم «فاشا |
 -» فورعم ملیف ودرد اریمودو < حالس

 هرخالاب و<زدرمینیارجامد و «وپماکوم |
 < یروطارما سلاو و ملیفرد اریرخآ |. ۷ دامشردخساپ)

 زاب رگ اتروصره رد . دیاهدومنهدهاشم > |
 ةرامشات دیدشن اه نآ نتخانشب قفوم مه :
 _ك ۱ دینک ربع نکید 36 رامش

 ۳ بس - ۲ سامالوددانرف ۰ رترنانال -+
 زع ممبج میل و حب مک هلبا «پیلوتالنافناق ۳ تاژ

 رخ « زی » یافت ۱ 52 نی ۱ به متسی نرق سکوف-ع نیریشیایذد ۰

 . تسنو#

 ملبف رد «سالک ود كرک دیاجب -۰
 ٩ ثخاوتیم تبمرت یک هچ «تبمرتیاوند

۱ 



 بوخ ارتدوخ لدهک اعقا و-ناد رب
 هرهل یفیقح ریش لثم انبعد یدرک ی

 11 یدیشک

 1 یشوگاب
 یلابلاتبا ناوج ةداتس (یلج

 هتک حاودزآ (نومیدكيد ) اب «
 دو رپمرنک ددرن هدش(سالک ود د

 1ووا یوک اب رتکد دنک هنباحم

 91 ب) دسریم شیلقنات دنکبم
 ۱۲ کرک دشوک ردرس ۰

 دیناوتیم یشوک نیا اب ایآ رتکد ,
 ۱۲ هنایتسا هتسکشنم بلت هک

 ٍ هزات دم

 شوش و تینابصعاب ( لاد نلرآ

 : دیوگیم هتف د یهاک 7
 دراآدهطب | رنزكياب مره وش مت ادم نم

 هو ک ادب ادنزنآ ةدشروط ره مها وخبم

 ,شقک وءالک وسابل مرف و كن رهک
۱ 

 ] باصقه راچیب
 . دشدر یباصقناک دولج زا (یرکنت )

 ۱ تک دنلب یادصب دیداروا هکنیمه

 هح اش كسزورمآ « یرکفت یان
 روو تشادرب ارم یاهتشوک ر

 : داد باوج (یرکفت )
 زر رمآ دیتفگ دش بوخ « مرتشتم
 5 ۱۱ دادمهاوخن واب یر

 1 تساالط توکس
 ِِ هک (نا رچاک وتیسا ) هب ور یشان

 : تلک هد رک تساهدز دربنس

 ملیفهک هطوب رمهچیمب-ناریا امنیس ر یدم
 نوشرادیید وز, هروآ باوخ«وبماگو م»

 سا ) . ثسا وماهفودنح !میدنیب | رامتیس رد میها وخیم هک نک
 ی ی تیلایس

 .یمغ ورد اپسیلپ !دخب یضافیاقآ ِ
 هدرکم تسد شکتسد یدزد مقومنم دنیوگ
 ؛ مدوب

 یولج زا شردام قاقناب میهید رسب ! یزورم(یاههچب
 . دن وشیم در یشورف یزاپ باپسا ٌءزام
 هب< .تچ > یامییاوهككي نب رتپو تشپ رد
 شرسپ یهاگن وا و دروخیم میهید متچ
 هاورپ هرابط نيا نییب : دیوگیم و هدرک
 شاسه هرب هک هدرک ینوطیم اتح درادن
 ۱ هتکش

 )یک 7

 شود زیمآ رغست یهاگن كربپ
 نبانامام : دیوک ی میدچ یاهجهلاب_هدرک
 هربیب هک «هنچو هرابطنیا ۰ هیچ اهفرح
 ۱,۸, رثشب ادصزا نو شتعرس و دنکیم راک

 ۱ غوبنتمالع
 رنشی دننام زین( ودنآرب نولدام )

 اد زبچ هبه و تساحیک نادنم رتهوغیاون

 شومارف دوز شباهملیف نیرمت یانتتساپ
 دنچ هپپنیا رب هکی لاهزورزا یکب . دنکیم

 یاهربشب ترقاسم مزاع شلپفكب زا هنحص سیلپ | ذهمم دینکیم راکن | هکسبادوج دا
 یوررب اضتشکنا ملالعک دهدبمد

 امنیس ناب رتشم بص هاتیتف

 سوب وتا نیرفاسم فس د
 طولخم رگیدکباب

 ., , [ ! دوشیم

 .. جو رامش

 هکشبا یارب شرداسم دوب اکیرمآ ًلتعم

 تکاپ دنچ دنکن شوعارف ارلونم سزدآ
 تشاذگ شی رد هدز ریش و هتشون شددآ
 , دتس رقب شيارب هتشاذگن آن و دد ارنفاک ات
 باب و دیسو شتسدب یتکاپ زور هتچزادع
 لاک اب یلودرکز اب ارنآ مات یلاحشوخ
 . تسا یلاخ تکاب هک درگ هدهاشم بجعت
 ارتغاک دوب هدرکش ومارف دنع رنه شیپ رثه
 ؛ + دراذگب تکایرد

 ! تریغ

 رفسود اهتدم هک ناگشیپ رثهزا یکی
 رسب دوشیم دوخ هناخدزاو ناپک ان یشدوب
 هتخادنارقپ فر طب اردوخ سرئاب شکچوک
 : دی وکیم

 -ود «هرخرخ ولول و كيناج ردب-
 « تسانامامقاطا

 هرخرغولول ینادین رکم ناجرس
 درا و ههشنارگن یمک اذهمع . تسا غ ورد
 رد هدز تشحو نز . دوشیم ی رسهناطا
 دژادرچم وجنچدرمودتسیابم یاهشوک رد
 اددوخ میدق ناتسودزا یکی قاطا فاکشارد
 رب شنامشجرد شا هکسلاح رد . هنیبیم
 : دیوکیم نازرل یئادصوءدش

 ادیراک نینچ فون چبهوت زا نسب
 ماهدرک وی هک ئامدخ یه نیااپ , متشادن
 نآماءهدّزک حرخ تیاربهک یو همهنیااب
 ارمكچوک رسپهک یشکبن تااجخ > ون تقو

 ۲۰ اسم
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 ناتسا

 14نس> تانام ررق

 اچ ویا» یناذرگ راکب یوسنارف ملی
 هسنارف ۱۵2 لوصحم ۲ نامره » ۳ رد «بو وا لرد« ینکروب تروع ۱10 زا ۵ «یسکیلف ایرام »-«رییوب

 مدق لته كجوک ق

 دی رفیم ود رکیم زارکن
 هک وکب اد قمحا

 تاجب ز

 مولعم تدم نبا

 اهساملازاددقچ شب
 ۳ ار دم داوم و

 نم»
 و لیک ران مد

 هتسن ادن

 ًامقا و.دن | هدرب هدافتسا مد رکیمن

 دنتتناوتیمن اهنیاد مدوب یقمحا

 طقف , دننک ادیب

 یامیپاوه كي

 نم زا رت

 رد و مراد تسد رد

 4۱ منکیم ز
 هک درکیمرکف دوخ اب < له

 ]3 لفص سیا وا هکدش تعاب یئام
 ۳ رو طقف وا اریز

 مرک یاپنامسآ رد یتح دیدیم ت

 یب و یشحد اهلکنج یورو هرا
 ملیف لثم هتشذک میاق و ۲۰ اقرف
 نآدای . تشذکیُم وا مشچ ولج

 یسناشدب هکداتفااسرف تتاط و

 شیامپاوه پچ روتوم رد یبیع

 ننونقو دن

 : لا رتشاب و «یچم
 ناژ ۸ -

 یروا را رژ» -

 ر تخرد دنچ امییاووه هثن رب لگنچ طسو د ار امیاوم دش روبحم وا و هش ادیب
 اهورادیوتحم هبمج و + ایشک نودب ن رابلخ هاکیاج ژا ار دوسخ تم رب روب هدش یمخز رغیم لاب و تسد . دون هدناهیاج رت ۳ _

 اما. دنک نایسناپ !د شتسد ات درک ادیپ اد
 مو رک وک رمشوم دوشک ار هبمچ رد هکنی ادرجمب
 شنامشچ دوب كيدزن . داتفا ساملارالد نوبلیم تسیود بیرق هب شحسچ هچ.دناب و

 ز هیمج اووف دوش
 انوک و رپش الا هکلب « دنک < ربمال» میدقت یتسود و درواین هک تسا مولعم و
 ار.« یتیس یرف > هاد و تفوف «یرک

 ع حراخ هقدحزا

 ساملآشو رف رد یوب تسنا وتیم هک تخانشیم ار یصعش وارپش نیا رد ,تفرگ شید
 ددرکررب اپ وراب كن ردیپ اپسانلا شورفزا سپ تشادرظن رد «لغبم» . دنک كمکاه
 یمیدت نأتسود کان دوب یلامیپا وه تک ش كي سیسأت هک ار دوخ نیرید یدزدآ و
 ؛ درو[ رد لمع هلحرمب دوخ

 ار اه هه نیا تناوتت لگیم و هوبن شیب یلایخ و باوخ همه ابنیا یلو
 یسناشدبمد]اردوخ لشیمالصا . دزاسیلمع
 زکر هیگدن ز زد هکد رکیم رکف و تسش ادیم

 ... دنک یریلد لشیم زا درکیمیعسالآ ونام

 ۴۵۵ ز

 لشیم» لرد رد «ناتن وموبآ ۲

 ر رد « هورس
 ا و « رتلب و» لرد #

 ر مراتس
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 دشمامت هک مه كنج امآ + درکد هاوخزاقآار ینیول یکدن ز كنجزا دعب هک تشاد مه اد
 زکید ناوج نآدازه لتم لشیم یاهباوخ
 .دن درکن مادختسا ینامیپا وه یاهین اسک زا كيجيهرد اروا , دیشون دوخب لمع هماج
 لوفشم شردپ یزاس لفق رد كنج زا لبق لثم تساوغین رکید . دز ردن ] ورد نیاب یلفشیوجتسج ردو دنامراکیب مامت لاسود
 او یداهنشیب تلوا ور نیا زا . دوش زاک
 :.هدنی] نیمز رس « اقیرفا . دومن تمیزع اتیرفا بوصب و هدرک لوبق دش یوب هک
 هناخ راک كي رک راک رس دنچكي ؛ نایچ راکش یانهار ینامز ۰ اهرارتشک ظفاحم یهاک .دوب هدرکلوبق اد یلغش عون همه «لشیمواقیرفارد ... ۱ یچوبیاهق رحهچ
 رگا . دوب هدش ءاک رشو < ربمال» شک داب یاسیاوه نابلخ ماجتا رس و یشکنغور
 قاچاق لاوما نآ دزد هتسد نا یارب و تشاد ار لغُش نمهوا مه نوثکا « دشیمن بارخشیامیپاوه روت وم رهظزادعب زورن ۲
 دروآرم

 تفک و و در ؟ ی شر < لشیم و

 , دوب هدشاسرف تقاط اوه یاهرک

 یورزا اریق رب نزبداب < لشیم» . دندوب هتخادت ۱ءا زداب رف وداد هچ وک وداهتسوپ ءایس
 توبکتع اب توت اب هاگت۲. تفرکش درک تشب وتروصیولجب یمک و تشادرب زیم
 < نادر > یادص . درک هل ) یتعرد
 هک دشیمهدنش رواحم قاطا زا شاهیایه
 وداردوخ و درکیم همزمز یتامل 7 رامشا

 ی تلاح كي . تسشیم یب آتشط
 شب تسناوتیمن . دون هداد تسد شی



 وا نونگ اب 4 بم یا ر
 م

 ین ها زا ان و ما وو رب

 نم اب اما سا دور ۳ ۲

 نام زو ۸ هو وب رهف ۸

 ف زا # رم ۶ هاب

 نیبح ای سو اب ین راگیه 4

 منوی زایسب ۶ وفا ۸ ۰۸۸ یی را

 لو نیس و هان ال سم اب ۶

 نا را رج ۸ 4 یو رب

 هبهع نسب 4 یسا وا یا
 مگ آرد , هوب همه

 ۱۶ یه مر

 مه سوچشبمهب + همآ ین ۸
 هک یتق و هعنا رف سم هاژآ را رم

 شتسنآ رفناالس ری ۵ هنرا رام سم

 میهن دعا یلح و گیلیف ناب و و

 ۵ زا یهآرسم ارو

 «ندوسو اب نع رگبد اچ را
 سوپ هاس رگیدا ریز هیاب یربد اهآ نده . دو

 ۷لوب ی هوب قیاس سهش نآ « نرو هسزو و
 رو وب زواق گی و هوب هدش ,ژل و نلغ ین ام

 71 شل وان 26 ,یشول اما موج نیا+ رگ یا وه ۲

 9 ۱۸ نایجزاخ لته نیا هسکهون لو 4 لدسم» و را

 رو , هک هزادا 4 ینبس کف و 6 نرو و4

 1, هوب بست یب و سپچه ربچ همه

 از هبذاعا نیدصتب هکاکپرما نوسااچ هیم مافعم هناغ رک لرصع« 1
 , تسا را وخ بش لاقطا یارب اذغ نب رتلبا هدبسر برم مولباپ

 هام لاوتسلافاما صصعنم ناکشرپ اد مولپاپ هاسشب یابارم
 شدعس ناباوخ » یولف و یروصتم یپن ثک رش یراسسا ءهنپاس

 ۴۱۱۸۰ نللت ۳

۷ ۳1 



 #۸ هرتس اف رب ٩ زا« لقیم» 1 ۳ هآ رها ر ابا و هرادتسو» ودقنپا ! رت
 رد حق ۳۳ ی ال نو 4 رب ها تا۱ رینگ تب رواج ار ۲ منا منم ۸۳ ی 

 9 . هو بیات یا کسب یا هس وب لی« ین ۸ رپ + زانک زا هک مک فک 1۶ یتههن ۲
 1۱4 ۰ نا, هش مال زا ابو, تا ریقا راخد نایک زا نوپاپم ۵

 و رغم بیو شاب فا ۱ دقنه - رب ءایسنا رج + ین ههس و اف المب هک د رک
 نا رس تتف نب راس اقا + نا « نایک هد و ساب ناف رگ دن لایت ها اهدا و رب 7 بم را

  » 1 ِ ی با وری ؛ هد رگتبما لوبف لفیم 1 طه ره
 1 وب ۵ را ۸ ریح رخ نیو وا رخ رفآ مه و نفف را هکیسک تنم اب ربز را راز

 1 و نیا اد رنامز هک یلاملآ هو رب هد نتيپهس لا اب 0 وفا اس ۷۳
 مع یاد هقف و ییق ی نسل ۲« سپس و دع ءدرنش اه هلب و یعب رس یاب یادص

 رام رخ هاب .م دونه ام راو و هوقگاز رد 4 ینههمو ناکام ام رگ تراس
 ۲ " ندیاز ننه هتفخع هنه رب زونف 4 نشاه رو . هش نا نو « رب ریف
 زنم هک + سل هاو هرخالب ۸۰ هو هکب تسوسوپ«اهع ناوجنعپد زا هند ۳

 ۰ فا ما دیک رم و یاوچ نشر ین ابیصضع مهد زنا ۰ین دین دهن ۵ ر وخ

 ۳ رک شش ریست یا رب راد تگ < 90 وناسو ,هشيراخ ناسا زا و هر ۰۴ منتسب ی.
 دوو تهجم هنهدوب اپوراب رم مهدارنپا ,تسا «ن+وهسو رگ 16 نپا موش لا م

 جم هيیرم حوا عرعو ..  وچ یک دیو و تا
 7 ونوخ < ریال و هتبا _ر وزگه هاو مگ ردناپاا وه لفا") رک
 نا < ,ينوسر رف و سولپ,یل هه پاک . .هیعهگهک «ندوهعو ,۸ وب وا اب قره و هداقفا با ریه

 اله ماشف ون رونس» .هوب ,شباقاد و ها هبلدپمو ْناطا ز» ادبغ ب0 وام هوب نب رپ  ,.نسم ,
 رونسانبا زا یو « لشیمودوب هدشرزاصح .. هتفگ اپ وهدررگ نقل یندهح"هب هدنازفگ

 اب نم + نکا رب < .يب اهن ویپم# اب هک هش ماضعد تسا ضپ رم تسحس بالا وام هک هو جنب ام
 اب «ههمآ لتوب هلن رد مع نآ وجهتسس وب هاب
 او و هد و رب و رهن ز رظتس نآ

 ی رج یاهاف مح وا هک یناوج یاهب روس
 ,.دک جالاخ لنحع زا ۵ رکسپم

 را و لب هک دوب هنفآ یو لک

 هچوآ هدر لزتماملاه رد یو

 ِ 2و .

 ) اه دوصی راه و بارع
 ] یتعهش رها وا نادچ وا+

 کم ,و گم سم | رالف ون

 ) ۹2۵۱2 لوقهم ار وا ابب زی )نم
 ۱ ال و امامشا و دیو و دوشار

 أ ۳ و و ها رسم و« وآ نسب

 | زا تسا هک رپ ارقاطا یاس
 باب یاهاتسب ملا

 یام راوتهشاب # لدیم» ناب"
 آرت هل گر مگس« 1

 71101 !یاب نارپ رها ۷,

 ۳ عنایت ی سسالسا و
  «ناسص هنر هچ شیب اقا ۸4 رب

 یاس لک , دن راد «,ز
 شرق روا رهال# ناب ناو ۷ ۸

 ۱ هسسراپاگتانودب مرادلد د
 | هم ی ۸ ۶# !ویسشن هدفی
 یز ب۱

 ۱ هتسمأ روبه ریه و کم م 72

 ۴۵و رام



 دز ال ونام شوگب مکحم یلیس تیفامصع ط /ا لشیم
 ی [ هک دوختسودكيب یکسک هلیسو نیأب هک .دوب زیچهمهیچفاچاق «یاهبدوسنب

 او دیش دسان*یم اد لاکییو هزبل هرناش اهساملا دبرخ ز
 . دزاس دونشوخ دوخ زا مه ار الئوتام یاپساملا هتبلا ۶ :تفل و

 ۱ و دون هاش  یتعما يتچ فرخ مرخب هاع وا تاطادراوهزاتهک «الئونام»هبور «انن» نآ نم ..امادرادتمیق مه یلیخ :؛تسا یهنشق
 هرف نیل وا رد بیت رت نیااب نمكنشق تسود نیبب < ربمال» مشخ مها وخیمن , هک دادیم دوخ یاساملا ت ۳ رث دوب ی ِ و کف تفک ودرک دوب هدش نیئچ فرحنیا «۱مرخم مناوت یمت

 رگید اجنیاتف رمهرد لشیم یاهوربا لته هب دوخپیج ابارلشیم » دنک ؛ دنارنک یهاوخ یتشک " ۱د«پپ»نویماک تسویه" سج :د اهنآ یدددد )ثیماب ار دوخلسعهام ۳ وام رو عمق زر . موجی نیربس و <رتدده د ۰ 1 ی : ۱ ۱
 . دوب هدئامت قاب یرا رف 2

 تقو وا «فلوو هک یقعاس را
 رضاح لشیمای [.دوبمامتا فرشر

 دلت ناج و هتفرک |ررالد نویلیم همدشیم 2۱ 1

 یسلیخ نیا : هناما تفگ دوخاب . درک روطخ « لشیم» رطاخب ترم رکف
 دوخ هدشهک هلیس و رهبدیاب نم ؛تسا هل اتبح

 نیا .دش هدیتش اهل
 رد ار ندروخناکت یزرنآ ٩ دوب یک هچ

 قاطا رد:تشاد هدنسچ و مرک یاوه
 دیدرک رهاظ ردهناتس] رد «انین و ودشزاب
 درکیم روکیتام سیراپ رد اقیاس «اتین»
 وهدرک جاودزاتسوب هایم كياب نونکا و

 هلیسوب نوتکابیا .دوبهدم آ < یتیسیرف>
 اررهشرادل وپ وذفنتم ساعتشا همه شرهرش
 تفگ هانیت و .تخاتشیم

 «نلراد هب رالد ۰ .مرضاحنمس
 ریبعت اردوخیتشک وا هک مهدب یتشک بحاص
 [ب اومالقونام» و وقهکنیاطرشب  دنک
 ترهاوج یتسناوت هک تقوره .دربب دو

 یهاوخدرتسمنمب ادلوب نيا ینک بآ اد
 تشاد

 ووب لاجچخ یلیخ ییدابرتخد نیا
 _ ۷+ هحفص 8



 ًاملیس هراش

 باوخ زا الئونام و لشیم یعقو .دواآ قشع بش كي زا سپ
 دن دید قاطا هناتسآ رد ار «نروهس» و «یلدیس» دنتساخ رب

 یتعاس دنچ هک «نسلوا» .دیماجنا لوضعب
 ینشک دانک زا ترفاسم جانحبام دب

 درک تمچارم هکبتو هدوب هدشر
 اهنش یورولهب كب و هتسکش اد یتشک
 زور دنچ ان هداح نیا اب .دید هدییاوخ

 یاههشقن ماست دوبنکءمریغ تکرح رگید

 شتشودش هد رشف مهب لشیم یاهت ادند .دنک

 شرس دیدیماد«ندوهسو رک ۱. درک هزکاد
 .درکیم درخ اد

 دیس« لشیم» رطاخ یرکف ناهکان
 سال هبودرکباریاملا«فلو> ارج
 مه اب اتدنکن و رف اب وراب واناقتاب ودهدب

 مان دابتخایب . دوب «دروخ مهب «لتیم»

 تشنودب درک روطخ شرطاخب « ندوهس»

 یراکبارخ نیا هلیسوب هکدوب وا راک مهیا

 و رپ یوید > یئاسیاوهتکر شدنن اوتب
 و داهنشیب نبا دننک سیسان !د«ها9کرش

 هببت لاح رد یودرک « فلوو هب «لثیم» ندمآ ات ارهبرک وشوم یزاب
 لید >لدا زود.درگل وبقارتآ یتس یریکولج «الئوتامو تسیزعزا تساوخیم یلیخ واراظتنا اما .دهدهماد 1

 و لمسح یاه راک ی ارب نم هکد وب هتفکن ان اب -

 اسامواد نامرهغ جایتحا دوخ یلاوه لقت
 ناتفیتک رفک زاناتامرهق نیارکید نونکا
 حابتحا و دندوب هدش حابت دندوب هدش هتسخ
 دنتشاد ریمارآ و هتادنمتفا رش

 دن دهگ دوب مهاوخ یسکل وا نم : تفگی کیم

 «لتسد اما منکدروخار < رتلیوو یاه
 نم.قح "نیا تفک و هرکیم شارتعا
 ۱ تس

 هکشا زا و دندیدتعب مه ابود ره
 دننک قفا و مهاب دناهتمناوت یدوز نیاب
 زا هتخادنآ مهتسد ردتسد .دن دوب لاحشوخ

 تفک < لشیمو .دنتساخ رب اج
 یار ب لاخکن هک تساامتب وت راب نیا -

 مین زب نیمزب < رتلب دو و <« ربعال»
 دلتسن ادیمن اما.دن دی دنخ ههقپع ود ره

 اغکت نیا نددو ]هک

 هشقن لوتشم قیفر ودنیاهکیلاحنامه رد
 دتدوب نمیدنخ و هدنیآ یارب نهیشک |

 هاتند اطا دراو ینجدب «نروه»
 اپسالایوتحم هک ار یو قودنص روزب ودش ۱

 جراح قاطا زا تعرسب و تفرک یدزا دوب ۱

 و تسیرن یم فارطاب یدزد هلنام ,دش
 نيا تست رضاح یتسف چیهب هک دوب مولعم

 غابدراو ندوهس دهدب تسدزا ارهنیجنک

 نعرک لاچلوفشم ینادفرم هشوکر د ودش |

 سس ۱ هجفص



 درک وجتسج یرارف یا 1
 رد كي ره و دندش ادب 7 1 2 7 هد

 یعس الث ونام شوغآ دو تشاذک شیلق یوررب َ
 كي اب «ندوهس» . دیطلغرد

 هتفرک شوغآ رد ار مالئونام»و دسج تسد

 .تخادتابآب ار یقباق رکبد تسد اب و

 ۰ دیچبیم دو هدیسرنایای یناج درمنیا یئاناوت نیرف
 زک زا دوب یاد دن یمهزوزیاهدروخ مغز كس دننام و

 لیمو فرط نونکاودوبهتشکار مال وتامو وا . دیشک
 ]وا تسد تعرص درکیم هبرک« دیدتخیم ناکناوبد د

 ۱۳ ا و اورکییم اپسانلا هسیک رد تسد ۰ دیریم
 . تخب رم بادرم رد اراهن آتشم تشم

 ات بادرمرانک رد هک «فلو» و «لثیم»
 هداتسا هتفر ورنف لک رد ناشیاهوناز

 ورا رفباوخ هک دن دیدیم نیمل یأرب دتدون
 و دول ]لک بادرمنیا رد ودن ]یجشو

 درادعورصم یسناج نیا تسد هب.فیک .ایعار
 هتخاسناشتسد زا یداک یلو .دوشیم دو ان یخ نوشت هک سمت

 دندرب زاکیاردوخیمم نیرخآ ودره . دوبن امرو رد «نروهس» پیج
 رکیدا سانل] هک و دوب هدنشريد یلیخ اما یا بچوب نجو تیابیم ؛ دوبن یرثاد دتدنامر قیاق هدانکب ار دوخ تحزب د دوخزاو هدشفقوتم یک ان رطخ یریزار

 اع سینا نیست دوب یلاخ نشفاب یارب ار كات رطخ بادرمو یالطاب

 دراد یناهج تیفورعم سیرهیس» کاخ ابمک
 جابتحا (بوک نمرخو ید نیت ی الا هم طاسقاپ ارت[دیناوتیم دیداد ابیکه ب دوخ لوصحم تشادرب یارپ رکا
 ادا رد هدنیامن ای یزرواشک تانایب رتشس ۰ تک تلزاب شیب تاعالطا بسک یارب

 ام رف هعجارم ۴۸۱۷۴۳ نفلت یدعس نابایخ رزخ یماهس تار
 .(كیپ یتاغیلبت)



 بضشنیا رتشی
 نوردزا ه نادر دنکم جم |ردرس
 ندید اب هکلب « دوخ لیخ هوقب و تاملک
 مشچ اب |رن[تاسلک نیازا یاهدنز رب واصت

 یاههنحسنمضارری واصتنیاییسو دن هب |
 دهد بیکر ن نانچ «ویرانس هتشون قباطم ]|
 بش رد یجاشامت ار یدرس نامه هک |

 ,دنک كردو ساسحایصوصخب

 نانکیزابهرواحمو كولاید ددوم رد
 زاب باتک ناتساد و مسلیف یویرانس نی
 نیا ,فعض و تدشو تسا دوجوم فالتخا
 ملیف فلتخم یاه كبس هب یگتسب فالتخ)
 تیهاملیق رد او تولابد اهیضع . دراد

 امتیسه راتس

 شموو> تاک رحهپ هدنهدیمن ینادنچ

 ۱ «دناهددوآ

 بوم ملبق مهمرایپ ءزج ویرانس
 یارب تسیرف هشقن لاح نیع دد دوشیم

 دوجوب ار ملبف نیا هک ینادنمرثه رگید
 هچ و یوتحم رظن زا هچو درو [دنهاوخ
 وارق تایدا ریثأت تحع مرف
 رک ی ءاب یک تسا مزال نیاربانب .دواد

 یاهکبنکت نسناد زا رظن فرص هکد ژادرپب
 هب یدابز ةزادناات هطاحا یسب ون وب رانس

 دوخ طیحم رد ناتساد و رمش و تاییدا
 . دشاب هتشاد

 (ءاتتان)

 یاهدوتک ارث

 هلاسهس طاقاب از سا < و ترعود سب رف ال مزوتکارم

 ناریارد هدنیامن .دیبام رف یرادی رخ
 بم اراجت یماهس تکرش



 6 1 ۹ ۲ ح

 اب هچناتچو تسارظن دروم یجاشامت د

 اب < دناس كيت وفویرتسا»د یادص هقیرط

 یاهزادنا ات« دشاب هارمه هتسجرب یادص
 ح داجبا یچاشامت رد

 نآ هک یبش >» ملیف 5
 یاپملیف یارب ریوک یراک و «داتفا افت

 <«زورمت یارحام و و« كروبهخوجرس »

 . دنا هتف رک راکساهزیاج

 نادداشمش اضر یاقآ
 روشنأد

 یاهملیف -۲

 و < وداج و
 - نمحن 2
 یجایتحا هک دندوب حضتفم یردقب < حاودزا
 ,نيرتپب مد رملابقتسا مدع ودنتشادن داقتت اب

 رصات ترفاسم زا -۳ دوب اهن [یارب داقتن
 . میرادت یعالطا زین یعیطم كلم

 یدمحا دمحا یاقآ
 یزاب لوفشم العف « رولیتتربآد» -۱

 ترا وتسا هک تسا «راکشنیرخ ملیثرد
 -۲دنکیمافیانآ ددار مود لرمه رجنب رث
 تلکسم ار «سوه مانب یسوبوتا» ملیف
 سردآ - ۳ دنهد شیامن ناربت رد اددجم

 تسین مولعم تسرد «تفیلک یرمگتنوم»
 یزاب یناپمک كي رد اد شملیف ره اریذ
 ندک یه

 یاهلاخدنه رثعج یاقآ
 یرکف مهدرمناکشیپ رثه هراب رد- ۱

 ورموردازم» زا - ۲ در 5 میهاوخ
 دن |هداد ناشن نارهت رد یددمتم یاهملیف

 دراو امه یانثیس هک لبق اهلاس اصوصعم
 زا یدایزرادقم دوب سک و یاپملیف هدننک

 مادکچیه هتبلا هک داد ناشاروا یاپملیف

 هشیب رثه اعبط یو اریذ دنتسین رکذلباق

 موکسیسو یاپملیفیرس . تسین یدتمرنه

 لیتساک نتیپاک ریظن یرگیدیاهملیف و دیک
 نیرتهب < جنک هزیزج ددناجیلراجو و

 دت |هدوب

 واماش هتشرف هزیش وذ

 یاهبن ارک فاطلا زا رکشت زارب

 وایاهلیف

 زیش رد راگن ربخیدو زب- ۱ هک هدرکیم رکذتم ابش

 ۳ دهاوخ یملاجبلاطمو اهسکع ایلاتیازا ام

 ۶ زا یبوخ یاهسکعهک میداودیما و هاتسرف

 نام رد رب ام تویجم ک ونراو

 ۰ هه از مو ۷هزانش- ۲ ابنآ

 هک «هاشردان » ًامیقتسمدیت | وتیمتسب ربمتلاید ٩۲ نداتسرف

 ] لحارم نامهرد دیهآوخب هلجمرتفدزز
 نبنج ودش

 و ملیف همواح ه *ذم ه ریش ود
 هیت انابدویدوتسا ۳۳ 2

 تساددرم العف وناکشم اناولیس - ۱
 ۲ هنایدنک .یریک هدانک امنیس راکزا هک

 زدیدوزب دیاهدرب مانهک مه اد ,يئاپمليف
 ۳۳ درو دیهاوخ اهانت .لانیووت یامتیتم

 هکیتفود < سیترک ینوت»د و<یل تناجو
 دعب و دمآناششوخ مهزا دندید | ررگیدکی
 ؛ هداس یلیخ ..دندرک حا ودزا

 ینالیک مانهب نیسح یاقآ
 لوقشم۱ ۹ ؛-لاسزا رتسکنل ترب -۱

 مهندولایفوسسکع - ۲تساپملیف ردیزاب

  و . یع ۰ ۰

 ا بس لورصتا

 یچنغورنمهب یاقآ
 یربخ «چنانچ یگنج یاپملیف ۱

 هیهت یکنج ناراگن ربخ ظسوت هک دنشاب
 -ملیفناتساد ابویدوتسا درک | یل ودن وشیم
 اعونصء ارت [ یاههنحص « دندرک یدادرب
 یضعب زا ملیف ینشاچ یاربو دنزایم
 درومرد-۲دننکیمهدافتسا زین یربخیاپملیف
 دی اب یرادربملیف تبدود ندروخن ناکت
 برود دشاب رودزا هنحصرکا هک دادرک ذت
 شیسا اب هشیپ رنهد دن رادیمهگتتباث ار
 اور تلاب و هلاب هوک و هث یوز
 ناشن هنتمینروطب|رهشیپ رنه هکیتقو یلو
 -نیدب نای رج تسایراوس لاحرد هک دنهدیم
 اد ملیف هتیمزرظانم البقهک تسا قیرط
 هک ی گر زب»هدرپ یورو دننکیم یرادربملیف
 شیامت تسا «سناراپ سنارت »هب موسوم
 یو رهدرب یولج هشیب رثههاگن ۲ و دنهدیم

 هراب ود و دنیشنیم یعونعم بسا كي
 رد دوشیم یدادربلیف ابنآ یود
 ااب ملیفتسیت رآ هک دنکیمروصت یچاشامت
 3 , تسا یراوس لوفشم

 الهش هزیش ود

  سکع -۱
 *پاچ دلجیور
 ۲ درادن یفطل

 اب تل وا یاربمه
 .راتهچرد یلو دید



 اه هینپ
 یاهتتس خم ۹

 ملیفنیالوا نذ
 ردین العا هتفلک هام

 رتشی واگیسد اربز) تا
 هک روطنامه یتسیلائ رو ۱

 [(دننکیم هدافتسا راد هقب اسناکس

 همجارم اییز هزیشود دم. ّ

 رد اد رفت دصیس ره اکیس

 دادحیضوت اهن" یارب

 هچ یاراد دیاب دداد مزدب
 را رصا اصومخم ودش

 ابیز دایز دیابث رتخد نبا هک
 كياکي دیدژاب هب عورش اف 3 ۱

 یکیهرخالاب ابن آ نایم ذا ودومن ,

 ۰ درک باعجتز
 ۳ شوم و تب مر

 ۳ ها
 ناپجدردارن [یاج نباژكنجزا دمبیا

 اب ]دیددیابلاح . تسا هتفرک یر

 یندم تسیلا

 رد یناشخرد ءراتس دناوتیم ۱ 5

 1 ه ایددرک مسیل ات روشن ن ام

 ژاتدوپد زا هلاقم نیا نتشونیارب)

 یلجت | رب یپویئوتن هلاقمو ون ربژرز
 .(تسا هدخهدافتسا ایلاتبایامنیس هراب رد

 ام ۱۳م برات
 (۷ هحفصزا هیتب)

 نژنیادنچره . دندوبت هجوت دروم
 ۱۳۳ یرادیاب یلاس دنچ تم

 . درک یشکدوخ یدیماا رثا رد هرخارا

 دو ویلاه یاهامنیس ۱٩ ۲ ۸لاسراپب ر
 , دئدوب قطان یاهملیف تلاط مدر

 تماصنارودروپشم ناک راتس و ناک

 ویدوتسارداه زور ؛« بارطضاو یتح

 شیامزآ اد دوخ یادص و دندنبم
 رب تسرد هجیتن تاقوا بلغا و د

 ]دصتیسدشپم اریز دوب اهن ]راظتنا ی
 ویدارونفلت یاههاکتسد اب نآ زا شب
 تراپم و هب رجت یاراد « دندوب **ر

 ناکشیپ رنه یادصهجیتن ردو دندوبن 71 ۱

 ناکشیپ رثهنیازا یکی. دندرتس
 ترپش هکت شاد مان «ددد 7

 و و۳

 یادص هکیتقو یلو دوب هدر سس
 یاهلاسهدهجب رتخدلثم دن درک طبخ

 كرکز جو ۱ دناوخیملیجنا در مرور
 هک دیشک تلاجخ راک هجیتن زا ید" و

 7 گن لاهب ۲ ۱۳۱ ۱۶ ویدوتسا زا ۳
 (مامنان) تفردجت دددع

5 
 یاد ارس در

/ 

 راد هک دو

 ۳۴۵ ورابش

۱ 

 | ثس د داوپد
] 

 : هجوت لباق
 ۱ ًامیقتسم یقرت ٌالجم و امنیس خراتس ٌهلحم رد یهگ آحرد یارب

 ۱ دیئامرف هعجارم كيپ یتاغیلبت همسوم هب
 ۳۷ قاطا رازهلال یارس - دازرهش رت ات هچوک رازهلال

 / ۳۱۴۰۴-۳۷۱۴۳ ننلت

 ناک دنا وضخسأپ

 (۳ ؛ هحفصزا هیقب)
 ملیف رد -۲ تشاد یکچوک لد ندول
 التسا لررتناهمیک «سوهمانب یلاومارتو
 تساهدنز لسنیلرش -۳ درکیم یزاب ار
 و هدرک یریکهرانک شیابن و امنیسزا یلو
 .تسا هثخادرپ یرادرهوشزاکب

 هدازحتف یرپ هزیش ود

 اراش۳۹ هرامش راشتنا اب هکنيا زا

 ابلق میداد تاجن یمتح نونج كي زا
 دیدشت اش نونج هکنیایارب دميلاعشوخ
 رسهلجم یاههراش هک تسا هدشیمس دوشن

 اشنوچیهنمقالع نا دنناوخ تسدب مقوم
 ۱ ملیفرد-۱ ءامش تالا وئسخسابالاح و دسرب

 9 تشاداریکراملو ؛ررف لم«شوما راکساو
 - ویروتیو < هعرزم كرک و ملیفرد -۲ ۳ ۳

  وتهدمآ)هدبحاصرهاوخ نشاع لر نابساک
 / . درکیم یزابار(یرابتان

 دازآ مجرپ یلعمالغ یاقآ
 یناریایاهملیف هچغیرات «راب رد -۱

 تسا هدش پا-چ هلجمرد یبلاطم البق

 س



 رد هشیمهمدرمتشوت رس هبمکاح یاهمتسیس :
 ژرژ , تساهدوب دوک «نشو ر هتک
 درو ایم تسدب ارد وخ یقشع تدام

 او را در طو موکعم هبه فرطزاانا
 تیمه هک دریک یم دارقیتیعقوم ردء

 و درگیم رارق هرطاخم دروم مه

 دوشیم عورشیکدن زیدژارت رکی
 23 روع کت هک د نکنیم سا

 : یعامتجایاهدادرارق میظعلیس لبا
 و رت ما شا نژ ۰ ددادن تمواقم لات
 نودسب شدنزرف ود ؛هدرک بحاصتارو
 دو یکدنز رد وا زایدای نیرتکچوک

 یوسب تقکز اب دنتسه دنمت داعس و تخب

 زا.تساتقامحلاح نیعرد و نکمم مغ اهن[ دریگیم ر

 نکسمهکلبدرکن تخبشوخ مهاریراک ژرژیترط یک دنزامت زا <یداک» رطاعب ژرز
 نودب یراک .دوشوا ندشین اب رق تعا تسا نذ ؛ دوخ حرقم وتحار تسدشیاه هچب و

 درومهفرح و لقش دداریقرت حدادموادوج و شزیم, نونج قشعزا رظن فرص . دشکبم

 یوب نتفر . تسا هدومیب شق ود و هقالع ول دنکیم زی وجت وا دروم رد اد یلمع ره هک

 ژرژ دوجو. دزاسیم هابتاروآ یک دن زیراک

 ریغو دنامیمیمحا زم و لگتا
 | یناستا ره .تسین رصقم مهداب رد

 لثمیراک یارب وری ار وا و دشاب هتشادتسودهک د راد تح

 )و

 : برگ اف فا فضل 20 - 5 ۳ ۵۱
 مد وب سگ »آ - هم ۶

 17 هک
4 

 تاب]

۳ 
۱" 

 ۱۹۳ درز شان رک
 ابر مه >

 - ۳٩ هحفص سس

 ۳۱ یبس ها زا
 . و زادن یرکید هجیتن

 اردوخ ژرژنیا رب اب
 ار وخ و وورمو رف رس

 دروم د ارد
 ار زدی .درادیمناهغب
 ۳ دوجم تو

 ميلاجیوتحم ندج
 ناو رک راک و هدننک هیهت

 ۳9 یلاعدایسب عضوب
 مایلپ و,تساهد رو رد

 رد < رب ویل وا » یزاب

 رد نیتچمه مایف نیا
 روم عود ید
 . تسا
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2۸ 
 وبدوتسا هب هلجم زا تسق نیا میلست اب روکذم تدم رد دشده 3 تک انسهزاتس هلجم هرامشره رد نیوکنیا ۶ هامید لوا ات خيرات نیا ز
 5 1 نو دعرس هچ وک لخاد یراد رهشهفاکلباقع - یولهب نانایخنارپت ". دینک هیهت دوخایریظن یب سکه تمیق فصنب دیناوتیم یداه یساکن

 ۳ ۲ ۲ و یشور و حضاو یلیخ | دملیفیام
 كک . دنک ی رادربملیف یملعلوص

 و ۶۱ دلاددوخ راعر
 مو 1 بت ۷

 دنتشادرادربملیف رفن ودب جای
 تساهدادماجن ایو اریر

 ماجنا 4 ریهررباص» دع

 ان اجنیا زا
 تب دبا

 سدنپم ویدوتساینف

 و راوتاربال «
 نویسا زین و رکنس و هت

 اما
 هدپعب

 ماعنا كنئاو وار (تاکرحاب ادصن

 هدعنیایعاسم كي رشت زا ۰ هتفرعپ, د
 تبقف ومناکما هک هدمآ دوج وب یمل
 رد هنیعم خی رات رد و تسا دص

 هداد شیا.ه كایام یامنرس و انا
 ) ٩۰ ءدودحرد نآ شیامن تدمد

 ٩ هدن رب 1 هوویلاهرد یتحب دب ش
 1 ۴ ۱ اد راکسا زباج تر یدادربملیف یناپمک ناب

 ۳ درهدوشیم فداصم ینادم ۱
 زا ار شیناک دنز زیکنا مغناتس

 و یتعیدب للع و دهدیم حر
 دنکیم فیرمآ وسوم اد

 لاکی زوم یدمک ملیف كي ( رن وییسنیج ) "

 درادمان «اهکسورعونآرسپ » هک ومن هیهت ۲
 ورب ور یریظن یب تیتفوم اب ملیف نیا و ( ۱۰ هحفصزا هیقب) یا هظحل هدننک همپت .دباس

 دوویلاه رد هک (نیودلکل ل وماس) .دیدرگ . . دنهدب ارئاشدوخ زیچ همهدن رضاح 7 ۳ ۹

 یکلاستسی نسات تسا فو رعمملیف ناطلس ب . یابینابمکن تک دزب یکی بحاص( ماس) رکآ تسا 1

 یسیلکتا نابزندناوخ ونتشوئداوس یتح هی تور همهنیااب دووبلاه یرادربیلیف | كرهک دینک مامت یروط ادشر 2

 نابرسپم را یدرم . تسا هنشادن ار نوهرمریواتیقفوم و تسین راکیی هتیقد ار آ ی دنسرب مه لاصوب 1

 مکی لیخ وطسوتم یدقاب هلاس +۳ ابیرقت .  دشآببم یو یژود هنابش تیلاعف نیمه | ۳۶ یبلق شیورزاوهدیرخ ید

 : دن زیم فرح . و (ودناربنولرام ) تکرشاب لیقءام دنچ ۳۷3

 _ مچ مراش
 7 9و نر 0 و



 0 نت ار ۰ ۳۹ ۳
 نا زوس یاهرازگیررد ماقتنا - تداسع«قشع مس تماهش تو او تا  نوخب هنشت نیقراس ابهتشذگ ناخ زا و ریلد ناناوج هز

 ری ورپ .شویراد .یگییو -اینرهپع روصنم_یوجاوخ ۱ هنیمهت - نم ریمص راس هشیپرته نیرتهب هزیاج هدنرب تامرآ كارتخاپ ۳
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3 

 تن
 ویا رثاب » زا هتفهننا یابیز ,رسکع

 تسا هدش 4 هد یداه ویدوتسا رد هیئافش کد



 لاتسی رک اتش رد یدوزب

 لاس یاهملءف نب رء# و نث رتیااع هدنهدشرامن

 | اریچاشامت نآ ریذپلدو و عیدب یاههنحصهک یداقتنا ونیریش یناتساد

 ۰ دوشیم وا یحود ذاذتلا بجوم لاحنیعرد و دنکیم دوخیپ

 رش كي«رابش نمشد

۲۴۱۱۱۱۴۱۷۱ ۳۱/8۱۱۰ ۰ 

 هسنارف یدمک هشیپ نه نیرندنهررنه كا رتشاب

 لدنان رف

 روباگ زا رز هحیرفشوخ و ابیز هراتس و
 دشیرادربملیف ۵ روی وین رد یومنارف ملیفنیا یاههنحص بلغا

 . دهدیمناشن یچاشامتب ارمیظعردنب نیا زا یریظن یب
۱۳۳۳0 ۳ 1 7 77 4 

 ۳1 زم ظح


